Linköping Studies in Information Science
Dissertation No. 9

Spår av datoriseringens värden –
Effekter av IT i äldreomsorg
av

Karin Hedström

Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Linköping 2004

UniTryck, Linköping, 2004
ISBN 91-7373-963-4
ISSN 1403-6231

Sammanfattning
Visioner om IT lovar många och positiva förändring i samhället.
Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett
verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. Genom att
datorisera äldreomsorgen finns förhoppningar om goda effekter
som bättre tillgång till information i samband med möte med den
äldre, förbättrad samverkan över organisationsgränser samt bättre
uppföljning.
Den här avhandlingen handlar om datorisering av äldreomsorg, de
aktörer genom vars intressen och värden IT-system utvecklas, och
de värden som IT-systemen skapar. Då värden styr handlande,
prioriteringar, beslut samt hur vi värderar det vi upplever påverkar värden utveckling och utvärdering av IT-system. Därmed studeras effekter som spår av värden. Detta är en kvalitativ studie
som illustrerar hur fyra administrativa och äldreomsorgsstödjande
IT-system i tre svenska kommuner har utvecklats genom olika aktörsgruppers värden och vilka värden dessa IT-system uppfattas
stödja. Avhandlingsarbetet har en stark empirisk bas som har utvecklats genom att jag har deltagit i upphandling samt utveckling
av IT-system för äldreomsorg i Örebro samt Linköpings kommun.
Dessutom har jag studerat upplevda effekter av att använda ITsystem som stöd för arbete inom äldreomsorg i Göteborg stad och
Linköpings kommun.
Avhandlingens resultat visar att datorisering av äldreomsorg drivs
av och värderas utifrån fyra värdeområden: förvaltningsvärden,
integrationsvärden, omsorgsvärden och professionsvärden. Förutom ovanstående resultat presenteras datoriseringsprocessernas aktörsgrupper och deras värden samt en jämförelse av värden som
drivkrafter eller konsekvenser. Sju sammanfattande resultat avslutar beskrivningen av avhandlingens kunskapsbidrag.
Studien har finansierats av KK-stiftelsen, Svenska Kommunförbundet,
Vinnova och Örebro universitet.

Företal
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller,
metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som
planering/styrning,
analys/utredning/specificering,
design/
utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling
och avveckling av informationssystem samt samspel med andra
former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även
förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t. ex.
studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system.
Föreliggande arbete, Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i
äldreomsorg, är skrivet av Karin Hedström, Örebro universitet.
Hedström ingår i Forskningsnätverket VITS samt Centrum för
studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO). Hon presenterar detta arbete som sin doktorsavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.
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DEL 1
UTGÅNGSPUNKTER

Avhandlingens första del – utgångspunkter – består av tre kapitel: introduktion, teoretiska utgångspunkter och övergripande forskningsansats
och forskningsmetod. Syftet med del ett är att klargöra och argumentera
för avhandlingens kunskapsbidrag och syfte samt ge tillräcklig bakgrund
för att kunna förstå och värdera avhandlingen och dess bidrag.
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Introduktion
Under de sista decennierna har användning av IT utvecklats till en
självklar del av nästan all yrkesutövning och även en stor del av
fritiden. En utveckling där IT-system började användas av ett fåtal
till att de idag finns var vi än befinner oss i samhället. Vi interagerar mer eller mindre direkt med IT-system när vi tar ut pengar,
handlar mat, är på bilprovningen eller beställer olika typer av
tjänster. IT-system har visat sig haft en stark påverkan på samhället och samhällsutvecklingen. Inom äldreomsorg är användning av
IT-system ett relativt nytt fenomen, och många uppfattar IT som
ett verktyg för att utveckla och förbättra omsorgen om de äldre.
Den här avhandlingen handlar om datorisering inom äldreomsorgen, de aktörer genom vars intressen och värden IT-system utvecklas, och de värden som IT-systemen skapar. Avhandlingen illustrerar hur fyra olika IT-system har utvecklats genom aktörers värden
och vilka värden dessa IT-system uppfattas stödja. Idag saknas det
kunskap om vilka värden datorisering stödjer och skapar, och studiet av datoriseringens värden är centralt om vi ska ha möjlighet
att förstå och kritiskt granska på vilket sätt IT-system influerar
våra liv. En kunskap som är nödvändig för att vi ska få förmåga att
förändra och påverka det sätt som IT-systemen skapar och omskapar samhället.
I detta inledande kapitel formuleras och avgränsas avhandlingens
syfte. Dessutom ges en kort sammanfattning av, och relatering till,
tidigare forskning inom informatik och äldreomsorg. Kapitlet avslutas med en sammanfattande beskrivning av avhandlingens olika delar.

1.1 Bakgrund
Anna Larsson går tidigt på morgonen från sitt hem till arbetet där hon
jobbar som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Det första hon gör på morgonen är att slå på datorn för att se om någon av de gamla har råkat ut för
något allvarligt under natten. Kanske har Anders eller Linnea ramlat eller blivit sämre och måste åka till sjukhuset? Innan hon går iväg till Linnea, som är hennes första besök på morgonen, tittar hon i datorn för att
påminna sig om hur Linnea vill ha sängen bäddad och frukosten i ordning gjord. Det är viktigt att de gamla får ha sina rutiner som de vill,
tycker Anna. Dessutom är det roligt att använda datorn och även om det i
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början kändes ovant så är det idag ett naturligt arbetsinstrument för att
visa vad man gör och kommunicera med de andra vårdbiträdena. Nu när
det ringer anhöriga eller andra och frågar efter information kan hon säga
att hon ska ”titta i datan” i stället för att slå i en pärm. För Anna, som
har ett lågstatusyrke, är det viktigt att hänga med i IT-utvecklingen. Igår
använde Anna till och med den nya hyrdatorn hemma för att boka skidskola åt sig och sin familj. Innan Anna går iväg till Linnea skriver hon i
datorn att hon har gått iväg, så att de andra vårdbiträdena som kommer
senare, vet att Linnea får hjälp. När Anna kommer tillbaks från besöket
hos Linnea går hon in i datorn igen och antecknar att hon har varit hos
Linnea och att Linnea hade lite ont i ett ben idag.
Berättelsen ovan baseras på min erfarenhet av att utveckla och
pröva IT-system i äldreomsorgen och på samtal med olika personer med erfarenhet av att utveckla, upphandla och använda äldreomsorgsstödjande IT-system. Skildringen illustrera hur IT-system
kan användas för att stödja kunskapsöverföring mellan vårdbiträden, en ökad individualisering av omsorgen samt modernisering
och statushöjning av vårdbiträdesyrket.

1.2 Problemområde — IT-stöd för äldreomsorg
Ett värdeladdat område som för närvarande är under stor förändring är svensk äldreomsorg. Tillgång till äldreomsorg är en medborgerlig rättighet och innebär att äldre människor som inte klarar
sig själva får hjälp med den dagliga livsföringen. Äldreomsorg står
inför många och stora utmaningar i form av ideologiska förskjutningar mot en alltmer marknadsorienterad äldreomsorg med förändrade organisationsformer, krympande resurser och ett ökat
vårdbehov (Prop. 1997/98:113; Szebehely 2000). Under de senaste
åren har det dessutom förts en negativ mediedebatt med mycket
kritik mot svensk äldreomsorg där äldre har råkat illa ut på grund
av bristande resurser, dåligt utbildad personal eller dålig kommunikation. Vissa aktörer uppfattar IT som ett verktyg för att komma
tillrätta med många av äldreomsorgens nuvarande och prognostiserade problem.1

Ett exempel på en sådan aktör är Carelink som bildades i slutet av år
2000 av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens
Arbetsgivarförbund och Apoteket AB. ”Genom att samverka i Carelink vill vi
medverka till en kraftfull utveckling av IT-användning i svensk vård och omsorg.
Vi är övertygade om att detta kan bidraga positivt till kvalitet, effektivitet och tillgänglighet och på så sätt skapa en tryggare vård för patienter och anhöriga.”
(Carelink, 2002) Även i äldrepropositionen ses IT som ett medel för utveckling och förnyelse inom äldreomsorgen (Prop. 1997/98:113).

1

-4-

Genom att datorisera äldreomsorgen hoppas beslutsfattare och
andra på goda effekter såsom bättre tillgång till information i samband med möte med den äldre, förbättrad samverkan över organisationsgränser, högre grad av decentraliserade beslut, bättre uppföljning, mindre hierarki, större möjlighet för äldre att agera själva
samt bättre utnyttjande och kontroll av privata omsorgsgivare
(Andersson & Ortman, 1995, s 9).
De flesta av Sveriges kommuner har datoriserat delar av sin äldreomsorgsverksamhet och utvecklingen fortsätter med fler användare och fler tjänster. Ett flertal konsultfirmor inom IT-branschen erbjuder IT-system med syfte att stödja arbete inom äldreomsorg2.
Dessutom har det genomförts flera pilotprojekt kring användning
av IT-system inom äldreomsorg. Ett exempel är ett pilotprojekt
kring införande av IT-system för larm och nyckelhantering på ett
ålderdomshem i Sundbybergs stad (Vårdalstiftelsen m. fl., 2002).
Erfarenheterna från detta pilotprojekt är positiva, och projektdeltagare säger att IT-systemet har ökat tryggheten för boende, personal och anhöriga (Vårdalstiftelsen m. fl., 2002). Helena Åhman, ITsamordnare inom äldre- och omsorgsförvaltningen i Sundbybergs
stad tror att tekniken effektiverar omsorgsarbetet genom att ”[…]
ta över en del av kringsysslorna så att personalen får mer tid över för det
direkta arbetet med patienterna” (Vårdalstiftelsen m. fl., 2002).
De olika aktörsgrupper som finns inom kommuner och stat tycks
vara eniga om att införande av IT-system är bra för äldreomsorgen. De kritiska rösterna är få, och frågor om orsakerna till datorisering, på vems villkor och vilka värden som skapas och understöds med hjälp av IT-system lyfts sällan upp till debatt och kritisk
granskning. Genom att avtäcka det som inte är omedelbart synligt
bidrager den här avhandlingen till en ökad kunskap om och förståelse för datoriseringens sociala, politiska och tekniska innehåll.

1.3 Värden i datoriseringsprocessen
Två centrala och relaterade begrepp i denna avhandling är datorisering och IT-system. Med datorisering avser jag utveckling, implementering och användning av IT-system som stöd för olika aktiviteter (Iacono & Kling, 1996). Ett implementerat och använt ITsystem kan ses som ett delresultat från datoriseringsprocessen. ITsystem ses med andra ord både som en del och ett resultat av datoriseringsprocessen. Jag definierar IT-system som en artefakt för in2 T.ex. WM-data, Attendo, Kvalitid, Precio, Permitto Care, Tieto Enator,
Alleato, STTCare, Mobile Care, Telia (Henningsson m.fl., 2002).
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formation och kommunikation (ibland kallat IKT, d.v.s. informations- och kommunikationsteknologi) med både hård- och mjukvara och tillhörande information för att registrera, organisera, arkivera, manipulera och kommunicera information (se exempelvis Kling
m.fl., 2000). Även om många ser IT som ett bredare begrepp (se exempelvis diskussion i Wihlborg, 2000, s 11-12) fokuseras i denna
avhandling IT i form av datateknik med tillhörande tillämpningar
och informationsinnehåll.
IT-system utvecklas genom människors handlande där varje handlingsalternativ kräver ställningstaganden och prioriteringar. Designbeslut och därmed också utveckling av IT-system innebär alltid värdeomdömen (Klein & Hirschheim, 2001). Värden styr vårt
handlande, vår uppmärksamhet och hur vi värderar det vi uppfattar (se Avsnitt 2.1). Värden relateras därför både till datoriseringens drivkrafter och konsekvenser, d.v.s. värden styr mot de förväntade effekterna vid datorisering och avgör hur vi värderar datoriseringens effekter. Exempel på värden som drivkraft eller konsekvens vid datorisering skulle kunna vara att se IT som ett verktyg
för att öka vårdbiträdenas professionella status. Om detta vore av
central betydelse skulle både målformuleringar, designbeslut och
utvärderingar fokusera IT-systemens roll för att öka äldreomsorgspersonalens status.3
I denna avhandling används begreppet ”förhandling” som metafor
för att beskriva hur värdeomdömen påverkar utveckling av ITsystem (se t.ex. Monteiro, 2000). Att studera utveckling av ITsystem, som är en designprocess, ur ett förhandlingsperspektiv innebär att jag anser att datoriseringsprocessens aktörer utvecklar ITsystemet genom dialog och handlande. Genom att föra fram krav,
baserat på skilda eller liknande värdegrunder, försöker olika aktörer påverka datoriseringsprocessen. Under datoriseringsprocessen
utsätts olika aktörers krav för prioriteringar, omförhandlingar och
förändringar där vissa krav blir en del av det nya IT-systemet och
andra förkastas. Förhandlingsperspektivet synliggör närvaron av
värden i datoriseringsprocessen och visar hur olika aktörsgrupper
har möjlighet att påverka datoriseringsprocessen och då också sitt
arbete. IT-system är en konsekvens av de människor som har tagit
del i dess utveckling.4 Vad vi uppfattar som ordning, som ett enhetligt och gemensamt IT-system, är ett resultat av handlingar och
I Kapitel 5-8 studerar jag bl.a. datoriseringsprocessernas påverkan på
professionsvärden.
4 Se Avsnitt 2.2.3 för en mer utförlig diskussion om IT-system som en produkt av förhandling.
3
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förhandlingar genomförda av datoriseringsprocessens aktörer (se
exempelvis Law, 1992).
Ett förhandlingsperspektiv är lämpligt vid studier av IT-system
inom äldreomsorg då äldreomsorg är ett område med många och
ofta motsägelsefulla värden, där utveckling av IT-system tvingar
fram en förhandling mellan dessa olika värden. Förhandlingsperspektivet är också lämpligt då IT-utveckling innebär moraliska
ställningstagande med risk att vissa aktörers värden blir tillgodosedda på bekostnad av andras.

1.4 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor
Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om datoriseringens värden. Detta görs genom att analysera och skapa förståelse för varför
en organisation datoriserar, vilka effekter detta får i verksamheten
och för organisationens aktörer. Aktörers värden, som påverkar
deras uppfattning om IT-systemets organisatoriska roll, är centrala
för utveckling och värdering av IT-system.
Hirschheim och Klein (2003) manar i sitt upprop om bättre ISforskning att vi behöver förbättra vår kunskap om aktörers uppfattningar om IT och IT-systemens organisatoriska roll. De säger
att det är centralt för ämnets överlevande att vi utgår från ”verkligheten” och studerar ”riktiga” människors utveckling och användning av IT-system (Hirschheim & Klein, 2003). Forskning om
IT-system bör därmed på något sätt bidraga till praktiken.
Den kunskap vi utvecklar bör vara ”etisk” och ”praktisk”
(Hirschheim & Klein, 2003). Etisk kunskap innebär bl.a. studie av
olika aktörers värden och uppfattningar, medan praktisk kunskap
kan fokusera utveckling av olika typer av förmågor för att skapa
bättre IT-system (Hirschheim & Klein, 2003). Även om mina kunskapsresultat kan betecknas som i huvudsak ”etiska” eller ”praktiska”, sammanfaller i handlingen det etiska med det praktiska.
Etiken, d.v.s. det val man gör, kommer till uttryck i handlingen.
Detta är tydligt både inom äldreomsorg och systemutveckling.
Inom äldreomsorg försöker aktörer ”[…] förverkliga föreställningar
om det goda livet” (Silfverberg, 1996), och vid utveckling av ITsystem innebär val mellan olika designalternativ moraliska ställningstaganden (Klein & Hirschheim, 2001).
Avhandlingens kunskapsbidrag innebär att jag synliggör och innebördsbestämmer närvaron av värden i datoriseringsprocessen
och möjliggör på så sätt en kritisk diskussion om IT-systemens roll
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i omsorgspraktiken. Med ökad kunskap om värdens kritiska roll i
datoriseringsprocessen förbättras möjligheten att skapa goda ITsystem. Dessutom är kunskapsbidraget normativt då avhandlingen visar hur datoriseringens värden kan studeras.
Avhandlingens syfte att utveckla kunskap om datoriseringens värden
besvaras genom uppnående av följande tre forskningsfrågor:
1. Vilka värden kan anses vara drivkrafter och konsekvenser
vid datorisering av äldreomsorg?
2. Vilka aktörsgrupper påverkar datoriseringsprocessen och
påverkas av datoriseringsprocessens delresultat5?
3. Vilka är, enligt datoriseringsprocessens aktörsgrupper, datoriseringens förväntade och upplevda effekter?
Den första frågan kan ses som avhandlingens huvudfråga och en
precisering av syftet. De andra frågorna kan beskrivas som nödvändiga undersökningsfrågor för att kunna besvara avhandlingens
syfte. Ovanstående frågor ringar in avhandlingens centrala begrepp: värden, aktörsgrupper, datoriseringsprocess, förväntade
samt upplevda effekter. Dessa begrepp diskuteras och beskrivs i
avhandlingens teorikapitel (Kapitel 2).
Den första frågan kan ses som en precisering av syftet och är avhandlingens huvudfråga. Genom att utveckla kunskap om aktörsgrupper (forskningsfråga två) och de förväntade och upplevda effekter de tillskriver datoriseringsprocessen (forskningsfråga tre)
utvecklar jag en förståelse om aktörsgrupper samt de värden som
har drivit och utvärderat datoriseringsprocessen. Forskningsfråga
två fokuserar de aktörsgrupper som påverkar datoriseringsprocessen och utvecklingen av IT-systemet samt de aktörsgrupper som är
användare eller på annat sätt påverkas av IT-systemet i användning. Då aktörers handlande och uppmärksamhet styrs av deras
värden (se Avsnitt 2.1), studerar jag värden genom att analysera
förväntade6 samt upplevda effekter som olika aktörsgrupper förenar med en datoriseringsprocess. Värden i form av förväntade effekter är drivkrafter i datoriseringsprocessen och värden i form av
upplevda effekter påverkar värderingen av datoriseringsprocesMed delresultat avser jag här användning av ett implementerat ITsystem.
6 De förväntade effekterna inkluderar avsedda effekter med datoriseringen och andra förväntningar som inte är uttryckligen avsedda effekter. Ett
studium av enbart avsedda effekter riskerar att avgränsa forskningsuppgiften till de aktörsgrupper som styr datoriseringen genom exempelvis
formulering av krav.
5
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sens konsekvenser. Dessa förväntade och upplevda effekter kan
vara både negativa och positiva för aktörsgrupperna.
Innehållet i forskningsfråga tre ger åtkomst till att studera värden
och kan beskrivas som avhandlingens analysenhet (Patton, 1990),
d.v.s. det som fokuseras i insamling av empiri och vid analys (se
Avsnitt 3.2.2), och är därmed centralt för att kunna svara på avhandlingens syfte. Därför måste jag skapa förståelse för vad en effekt kan vara, samt olika typer av effekter som skilda aktörsgrupper tillskriver datoriseringsprocessen. Jag har valt att studera aktörsgrupper snarare än enskilda individer då jag utgår från att datorisering och IT-system i arbetet framför allt värderas utifrån aktörens organisatoriska roll. IT-systemens inneboende egenskaper
är centrala och påverkar aktörernas uppfattningar om ITsystemens organisatoriska roll, samtidigt som aktörernas intressen
och värden driver datoriseringsprocessen och värderingen av dess
effekter. Aktörernas uppfattning om IT-systemens roll i verksamheten avgör utveckling och värdering av IT-system. Mina studier
har sålunda inkluderat IT-systemen per. se., även om jag har fokuserat datoriseringsprocessen och dess effekter utifrån olika aktörsgruppers perspektiv.

1.5 Avgränsningar
IT-system inom vård och omsorg kan benämnas medicinska informationssystem (Anderson m.fl., 1994). IT-system inom äldreomsorg, vilket denna avhandling handlar om, kan innehålla medicinska data och medicinska tillämpningar, men trots att äldreomsorg i allt högre grad närmar sig sjukvården, tillhör detta ändå inte
äldreomsorgens huvudsakliga arbetsuppgifter. Äldreomsorgens
uppgift är framför allt att tillhandahålla tjänsterna färdtjänst, hemtjänst samt särskilt boende för äldre eller funktionshindrade (Westlund & Edvardsson, 1998) (se Kapitel 4 för en mer utförlig diskussion om äldreomsorg). Medicinska informationssystem har också
tillämpningar som telemedicin, bioinformatik och medicinska beslutstödssystem vilka inte direkt stödjer äldreomsorgens arbete
med de äldre. Med detta som grund avgränsar jag mig från de
medicinska informationssystemen, även om det finns många beröringspunkter.
IT-system inom omsorgen kan användas av såväl omsorgstagare
som av omsorgsgivare. Det finns försök att föra ut datorer till om-
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sorgstagarna och göra dem till systemanvändare.7 Ett exempel på
ett sådant IT-system är ”Handla hemma-terminaler” som stödjer
äldres inköp av livsmedel (Östlund, 1995). Den här av avhandlingen avgränsar sig till äldreomsorgspersonal och deras användning
av IT-system. Avhandlingen fokuserar omsorgsadministrativa ITsystem, d.v.s. IT-system som stöd för omsorgsarbetets administration och kommunikation.
Jag har inte heller inkluderat vårdtagarna eller deras anhöriga som
aktörsgrupp trots att de är mottagare av omsorgen och allt som
sker inom äldreomsorgen ytterst har som mål att erbjuda och ge en
god omsorg. Anledningen till att de inte har inkluderats som aktörsgrupp är att de IT-system som jag har studerat inte riktats mot
omsorgstagarna. I de fall där jag observerat att vårdtagarna har berörts av datoriseringen har jag, på grund av fallens tidsmässiga begränsningar, inte kunna genomföra meningsfulla studier av ITsystemens effekter på omsorgens mottagare.

1.6 Målgrupper
En självklar målgrupp är forskare med intresse för datoriseringens
värden och effekter. Även forskare som studerar datorisering utifrån ett förhandlingsperspektiv bör vara intresserade av min avhandling. Jag hoppas att mina kunskapsbidrag blir ännu en pusselbit som hjälper oss att bättre förstå IT-systemens plats i våra liv.
Då min avhandling är skriven på svenska vänder jag mig till praktiskt verksamma som är intresserade av att öka sin förståelse för
datorisering och de värden som finns närvarande vid datorisering.
Jag vänder mig givetvis också till praktiskt verksamma inom
kommunal äldreomsorg med intresse för IT-systemens organisatoriska roll. Men alla delar i en avhandling är kanske inte intressanta
för praktiker. Den läsare som är intresserad av omsorgspraktiken
och datorisering bör kanske koncentrera läsandet till Kapitel 1 som
ger introduktionen, Kapitel 4 med en beskrivning av omsorgspraktiken och dess värden, Kapitel 5-8 där fallstudierna beskrivs och
analyseras samt slutsatserna i Kapitel 9.

Relativt få äldre har tillgång till en dator. Enligt Kjerstin Genell Andrén
från Sveriges Pensionärsförbund har endast nio procent av de äldre över
75 år tillgång till dator och av dessa har enbart tre procent möjlighet att få
åtkomst till Internet (Vårdalstiftelsen m.fl., 2002).

7
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En nackdel med att skriva på svenska är att läsekretsen blir begränsad. För att avhjälpa detta har jag fortlöpande under avhandlingsarbetet publicerat delresultat skrivna på engelska i varierande
internationella sammanhang.8

1.7 Tidigare forskning
Den här studien kan relateras till två discipliner. Dels informatikforskning där jag fokuserat forskning om datoriseringens värden
och effekter, och dels forskning om kommunal äldreomsorg. Detta
avsnitt syftar till att illustrera avhandlingens bidrag i anslutning
till relevant informatikforskning och relevant äldreomsorgsforskning. Här görs en sammanfattning av de teoretiska grunder som
använts i avhandlingen. En mer fördjupad teoretisk diskussion om
datorisering förs i Kapitel två. I Kapitel fyra beskrivs mer fördjupat
forskning om äldreomsorg. I Kapitel nio relateras avhandlingens
slutsatser till de teoretiska utgångspunkterna.
Relaterad forskning inom informatik fokuserar datoriseringsprocessen som en social, politisk och teknisk process som drivs och
skapas av olika aktörsgrupper relaterade till datoriseringsprocessen. Här ses IT-system som en produkt av förhandlingar (t.ex.
Vidgen & McMaster, 1996; Hanseth & Monteiro, 1997; Holmström,
2000). Jag relaterar också avhandlingen till studier om datoriseringens effekter och värden (t.ex. Mumford, 1981; Walsham, 1993;
Remenyi, 2002).
Det andra området berör avhandlingens sammanhang. Svensk relaterad forskning om äldreomsorg kan relateras till tjänsteforskning (Larsson, 1996; Westlund & Edvardsson, 1998), omsorgsforskning (med bl.a. Eliasson, 1992a; Gynnerstedt, 1993; Szebehely,
1995; Silfverberg, 1996; Trydegård, 2000), samt statskunskap
(Lundquist, 1991, 1998).
Det finns även ett fåtal studier där informatik och äldreomsorgsforskning möts (t.ex. Ranerup, 1996; Beck, 1997; Beck, 2002a).

Se t.ex. Hedström & Cronholm, 2002; Hedström, 2003; Hedström, 2004a;
Hedström, 2004b.

8
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1.7.1 Forskning om äldreomsorg9
Äldreomsorg regleras av lagar och är en demokratisk rättighet,
vilket gör att det ställs särskilda krav på den verksamhet som utför
tjänsten. Det finns vissa värden som är specifika för det offentliga
och som måste genomsyra den offentliga verksamheten (Lundquist, 1991, 1998). Statsvetaren Lennart Lundquist bedriver forskning om förvaltningsetik och de offentliga tjänstemännens eller
ämbetsmännens roll i den politiska organisationen (Lundquist,
1991, 1998). En annan forskare, men då inom ämnet socialt arbete,
som bygger vidare på Lennart Lundquists arbete är Kerstin Gynnerstedt (Gynnerstedt, 1993). Hon har studerat hemtjänstassistenternas etiska värderingar och hur dessa får sitt uttryck i handlandet. Även Gunilla Silfverberg, vårdvetenskap, har studerat äldreomsorgens praktiska etik (Silfverberg, 1996, 1999). Hennes arbete
har bl.a. resulterat i en dygdelista som hon menar kan fungera som
underlag för att diskutera omsorgspersonalens professionsetik
(Silfverberg, 1999).
Marta Szebehely, forskare i socialt arbete, har fokuserat omsorgspraktiken och mötet mellan de äldre och omsorgspersonalen. Hon
upptäckte att organisering av hemtjänstarbete kan illustreras med
hjälp av tre idealtypiska modeller (Szebehely, 1995). Hon menar
vidare att det skett flera förändringar, eller förskjutningar som hon
kallar det, inom äldreomsorgen under 1990-talet (Szebehely,
2000).10 Rosmari Eliasson-Lappalainen, sociologi, samarbetar med
Marta Szebehely och har bl.a. studerat omsorgsarbetets professionalisering (Eliasson, 1992b) och rationalitet (Eliasson, 1992a).
Peter Westlund och Bo Edvardsson är tjänsteforskare och tar sin
utgångspunkt i att svensk äldreomsorg står inför stora utmaningar
vilket ställer krav på förnyelse och utveckling. Genom att se äldreomsorg som en tjänst beskrivs olika metoder och angreppssätt som
omsorgspersonal kan använda som stöd i det egna kvalitetsarbetet
(Westlund & Edvardsson, 1998). Även Patrik Larsson är tjänsteHär refereras enbart kortfattat de arbeten som jag ser som mest centrala
för min avhandling. En mer fördjupad diskussion om äldreomsorg och
omsorgens värden finns i Kapitel 4.
10 Marta Szebehely identifierar fyra olika förskjutningar (Szebehely,
2000). Den första förskjutningen rör en förändring ”[…] från sjukhusvård i
riktning mot vård i hemmet och inom kommunala äldreboenden” och den andra
”[…] från husliga och sociala uppgifter i riktning mot mer medicinskt omvårdande”. Den tredje förskjutningen är mot mer obetalt omsorgsarbete och den
fjärde och sista förskjutningen rör ”[…] både utförandet och finansieringen i
riktning från offentligt till privat, d.v.s. en marknadisering av äldreomsorgen”.
9
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forskare. Han har bl.a. studerat hur olika organisationsmodeller
påverkar äldres och omsorgspersonals syn på sitt arbete och upplevelse av kvalitet (Larsson, 1996). Vidare har han utvecklat ett antal faktorer som påverkar hur ledning, omsorgspersonal och äldre
uppfattar hemtjänst (Larsson, 1996).

1.7.2 Relaterad informatikforskning
Informatikforskning som är relaterad till mitt avhandlingsarbete är
forskning om datoriseringsprocessen ur ett förhandlingsperspektiv
samt forskning om datoriseringens värden (för fördjupad diskussion se Kapitel 2).
1.7.2.1 Forskning om datoriseringsprocessen ur ett förhandlingsperspektiv
Det finns ett antal informatikforskare som ser IT-system som en
produkt av förhandling mellan olika aktörers värden. Detta perspektiv medger att värden ”skrivs in i” IT-systemen och stödjer på
så sätt olika aktörers intressen (se Avsnitt 2.2.3.2). En forskare som
utgått från detta perspektiv är Jonny Holmström som studerat utveckling och användning av ett nytt IT-system i Umeå kommun
(Holmström, 2000). Även Eric Monteiro och Olle Hanseth menar
att IT-utveckling och användning av IT-system kan beskrivas som
en förhandlingsprocess (Monteiro & Hanseth, 1996; Hanseth &
Monteiro, 1996, 1997). De har i sina teoritestande studier visat att
utveckling av standards och infrastrukturer för IT-system är en
”[…] socio-technical process of negotiation” (Hanseth & Monteiro,
1996).
Marc Berg, hälsoforskare som har intresserat sig för IT-system
inom vårdsektorn, utgår även han från att IT-system är en produkt
av förhandling. Han har bl.a. studerat implementering och utveckling av datorbaserade journaler (”patient care information systems”) (Berg, 1997a, 1997b, 1999, 2001). Han menar att vi ska närma oss vårdpraktiker som heterogena nätverk och i arbetet med
IT-utveckling erkänna vårdyrkets pragmatiska karaktär med skicklig och kvalificerad vårdpersonal (Berg, 1999). Han menar vidare
att vi bör betrakta IT-system inom vårdsektorn som en produkt av
en politiskt färgad förhandlingsprocess (Berg, 1999). Även Brian
Bloomfield, från Lancaster University Management School, har
studerat IT-system inom vårdsektorn ur ett förhandlingsperspektiv. Hans studier syftar till att utveckla kunskap om IT-systemens
roll vid beslutsfattande och hur IT-system förändrar organisationen (Bloomfield, 1991; Bloomfield & Best, 1992; Bloomfield & Vurdubakis, 1994). Även han menar att IT-system kan betraktas som
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ett nätverk där olika aktörers intressen och förväntningar har skrivits in i IT-systemet. Därför är utveckling av IT-system i hög grad
en politisk process. ”That is to say, the development and implementation of an IT system mediates, and is in turn mediated by, the political relationships and exercises of power within organizations.” (Bloomfield
m.fl., 1997) En annan informatikforskare som har fokuserat ITsystemens politiska innehåll är Melanie Wilson. Hon anser att utvärderingar färgas av kontextens föreställningar, normer och värden (Wilson & Howcraft, 2000). Hon har studerat sjuksköterskors
användning av ett datorbaserat vårdplaneringssystem utifrån perspektivet att IT-system innehåller eller stödjer motsatta förväntningar om handlande från olika grupper (Wilson, 2002). Även resultat från Florenceprojektet visar att datorisering är en politisk
process som innebär ställningstagande och förhandling mellan olika grupper (Bjerknes m.fl., 1987).
1.7.2.2 Forskning om datoriseringens värden
Redan 1970 började forskare inom informationssystemutveckling
uppmärksamma vikten av att förstå de värden som driver en verksamhet. Börje Langefors benämner de yttersta syftena med en
verksamhet verksamhetens ultimärmål (Langefors, 1970)11. ”Ultimärmål eller intentioner avser då de yttersta syftena — anledningen till
att verksamheten, eller systemet hålls i drift.” (Langefors, 1970, s 22)
De effekter som vi hoppas att datoriseringen ska bidraga till baseras på att vi vill främja vissa värden som uttrycks mer konkret som
ultimärmål i exempelvis en verksamhetsidé. Frank Bannister och
Dan Remenyi anser att ett problem med forskning om datoriseringens effekter är att tidigare forskning inte tillräckligt behandlat
vilka värden som datorisering främjar (Bannister & Remenyi, 1999,
2000; Bannister, 2002). De menar att det beror på att författare antingen har tagit begreppet för givet eller antagit en mycket snäv
definition som passar ett visst syfte.
En forskare som särskilt fokuserat datoriseringens värden är Enid
Mumford. Hon ville visa hur olika aktörsgruppers (systemutvecklare, ledning och kontorspersonal) värden påverkade datoriseringsprocessen och dess effekter (Mumford, 1981). En slutsats var
att ledningens värden var centrala för effekterna (Mumford, 1981).
Andra forskare som har studerat datoriseringens effekter utifrån
olika aktörsgrupper intressen är James Danziger m.fl. (1982). Utifrån en fallstudie om datorisering inom amerikanska kommuner
ville de veta vem som kontrollerar teknologin och vems intressen
teknologin stödjer. De drog slutsatsen att datorisering är en poli11

Ultimärmål diskuteras i relation till värden i Avsnitt 2.1.
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tisk process där ”[…] computing simply enhances and extends the organization’s capability to serve the interests of those who control the organization” (Danziger m. fl., 1982, s 173). En senare studie som James Danziger genomförde med Kim Viborg Andersen visade att
IT-system ger positiva effekter på framför allt effektivitet och produktivitet, medan de negativa effekterna uppstår i relation till
medborgarnas integritet samt offentliganställdas arbetsmiljö och
maktstrukturer (Viborg Andersen & Danziger, 2001).

1.7.3 Forskning om datorisering av äldreomsorg
Kommunala verksamheter och då framför allt äldreomsorg är ett
relativt outforskat område vad gäller datoriseringens påverkan på
den kommunala organisationen och miljön. Socialtjänsten har utgivit en skrift i två delar som heter ”Datorstöd inom socialtjänsten”
(Salonen, 1991) som bl.a. illustrerar på vilket sätt IT-system skulle
kunna användas för att underlätta arbetet för personal inom hemtjänsten. En annan studie om teknikanvändning i hemtjänst är Britt
Östlunds som analyserar hur äldre använder teknik för att hålla
kontakt med sin omgivning (Östlund, 1995; Trysberg & Östlund,
1997).
Agneta Ranerup, informatikforskare från Göteborgs universitet,
visar i sin doktorsavhandling att användares önskemål om vilka
fördelar de ville att ett nytt IT-system inom äldreomsorgen skulle
ge främst berör önskemål om ökad effektivitet och anpassning till
lokala eller egna krav och behov (Ranerup, 1996). Även Eevi Beck,
forskare i informatik från Oslo universitet, har studerat datorisering av äldreomsorg (Beck, 1997; Beck, 2002a). Hon menar bl.a. att
IT-system inom äldreomsorgen har utvecklats ur en annan och
motsägande rationalitet än omsorgens (Beck, 1997). Vilket medför
att hon anser att IT-system inte tillräckligt väl stödjer omsorgsarbetet. Däremot anser hon att IT kan förbättra omsorgsarbetet om utvecklingen av IT-system inom äldreomsorgen utgår från omsorgspersonalens behov (Beck, 2002a).

1.8 Relatering till tidigare forskning
Tidigare forskning om datoriseringens värden (Avsnitt 1.7.2.2) visar att studier om datoriseringens värden är ganska ovanliga. De
flesta forskare fokuserar effekter av datorisering vilket antagligen
beror på att det är svårt att avgränsa och bestämma värden. Det
behövs ytterligare studier om datoriseringens värden för att det
ska vara möjligt att kritiskt granska datorisering och dess effekter.
Denna kunskap är nödvändig för att kunna förstå IT-systemens
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roll i samhället samt möjliggöra skapandet av goda IT-system. Vi
måste kunna formulera det vi vill för att det ska vara möjligt att
styra mot det eftersträvansvärda och tänkbara.
Datorisering av äldreomsorg är ett relativt outforskat område med
en ibland ensidig bild av IT-systemens roll i äldreomsorgen där ITsystem ses som stödjande en annan rationalitet än omsorgens (se
t.ex. Beck, 1997)12. Detta kan bero på att IT-system används förhållandevis sparsamt för att stödja arbetet med att ge omsorg till äldre, och att forskning om omsorgsadministrativa IT-system har utgått från administrativa IT-system med utgångspunkt från omsorgspersonalens upplevelser (se exempelvis Beck, 1997). Det finns
också antal studier, som jag refererat ovan, om datorisering av
sjuksköterskors och läkares arbete som fokuserar datorbaserade
journaler och vårdplaner. Administrativa stödsystem inom vården
och omsorgsadministrativa system befinner sig inom lagstyrd offentlig sektor. Däremot skiljer sig de olika lagrummen åt vilket får
konsekvenser på IT-systemens innehåll. Flera av dessa studier fokuserar datorisering från ett förhandlingsperspektiv, vilket är
lämpligt vid studier av vård- och omsorgssystem då de ska stödja
många, och ofta motsägelsefulla, värden.

1.9 Avhandlingens struktur
Avhandlingen består av tre delar. Den första delen behandlar avhandlingens utgångspunkter, den andra delen beskriver empiri
och analys och den tredje delen innehåller slutsatser och framtida
forskning. Avhandlingen består av sammanlagt 10 kapitel (se Figur 1-1). Del 1 —utgångspunkter — består av tre kapitel. Kapitel 1
ger en bakgrund till studien, beskriver avhandlingens syfte, tidigare forskning och mitt kunskapsbidrag i relation till tidigare forskning. Kapitel 2 beskriver avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 3 illustrerar studiens övergripande forskningsansats
och forskningsmetod.
Del 2 — empiri och analys — är avhandlingens huvuddel och består av fem kapitel. Det inledande kapitlet, Kapitel 4, beskriver och
analyserar äldreomsorgen och dess värden utifrån tidigare studier
samt lagar och råd. Nästföljande kapitel 5-8 presenterar de fallstudier avhandlingen bygger på.

12

Detta utvecklas vidare i Avsnitt 9.4.7.
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I avhandlingens sista del — del 3 — redogör jag för avhandlingens
slutsatser och framtida forskning. Detta görs i Kapitel 9. Avhandlingen avslutas med en engelsk sammanfattning i Kapitel 10.

Del 1 - Utgångspunkter
1. Introduktion

2. Teoretiska
utgångspunkter

4. Omsorgens värden

3. Övergripande
forskningsansats och
forskningsmetod

5. Reflekterande
värdeanalys
av Sofia Omfale

Del 3 - Slutsatser och
framtida forskning
9. Slutsatser och framtida
forskning

10. English summary

Figur 1-1:

Del 2 - Empiri och analys

6. Reflekterande
värdeanalys
av mini-pAKT

7. Reflekterande
värdeanalys
av DocIT

8. Reflekterande
värdeanalys
av SÅVA

Avhandlingens olika delar
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2

Teoretiska utgångspunkter
Syftet med detta kapitel är att beskriva och argumentera för avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Dessa återfinns inom fyra
områden; värdeteori, Aktörsnätverksteori (ANT), ”Social construction of technology” (SCOT) samt utvärderingsforskning. Kapitlet
inleds med en beskrivning av mitt perspektiv på värden. Nästföljande avsnitt beskriver samt kritiserar ANT och SCOT. Sedan följer
en värdering av alternativa teoretiska perspektiv. Avsnitt 2.4 ger
en översikt av utvärderingsforskning och därefter sammanfattar
jag och argumenterar för avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas i Avsnitt 2.5 med en beskrivning av avhandlingens analytiska ramverk.

2.1 Värden
Två centrala och näraliggande begrepp i avhandlingen är ”värden”13. Detta avsnitt syftar till att argumentera för och beskriva
min syn på värden utifrån en datoriseringskontext där handlingar
är centrala.

2.1.1 Värden som grund för handlande
Handlingar är intentionella, det vill säga vi handlar utifrån en mer
eller mindre medveten avsikt (Goldkuhl, 1990). Värden likställs
med en persons principer som bestämmer hur man agerar
(Pearsall, 1998). ”Thus, the fundamental role of a person’s values is, not
surprisingly, to underwrite the evaluation of his actions to support ’practical reasoning’, that is, his purposeful thinking about actions in their
broadest ramifications.” (Rescher, 1969, s 12) Handlingsdimensionens syns t.ex. i användningen av begreppen ”utvärdering” och
13 Näraliggande värden är Langefors (1970) begrepp ultimärmål (det vill
säga de högsta målen) som avser verksamhetens yttersta syfte. ”[…] ultimärmål skall ge uttryck för varför företaget existerar – och varför det bör överleva.” (Langefors, 1970, Avsnitt 2.6) De ultimära målen är samma som en
verksamhets intention – det vill säga varför en verksamhet finns till.
Langefors menar vidare att en organisations mål är en produkt av en förhandling mellan de olika personer som ingår i verksamheten, och att styrningen av verksamheten påverkas både av de övergripande målen och av
de enskilda personernas intressen.
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”värdering”. ”Värdering” betecknar den handling som det innebär
att sätta ett värde på något och resultatet av en sådan handling
(Nationalencyklopedin, 2004b). Sålunda styr värden våra beslut
och priorieringar. ”A value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, mean, and ends of actions.”
(Kluckhohn, 1951, s 388) Värden både påverkas av och påverkar en
persons upplevelser (March & Simon, 1958).

2.1.2 Värden som sociala fenomen
Värderingar används för att uttrycka känslor och attityder, det vill
säga en persons inställning till något (Bergström, 1992). ”Värdering” betecknar en individs personliga och subjektivt präglade
uppfattning (Nationalencyklopedin, 2004b), och är ett uttryck för
ett visst värde. Värden uppstår i en social kontext med människor
som delar samma erfarenheter och används för att visa riktning
om vad som är viktigt och hur något bör vara (Legge, 1984). Människor, handlingar och artefakter erhåller sina egenskaper, och då
också sitt värde, i relation till varandra. Vad som anses vara viktigt
att utvärdera bestäms av utvärderarens värderingar (Lyytinen &
Hirschheim, 1987). Vad som anses lämpligt för en viss person i en
viss situation överförs genom socialisering och definieras av den
sociala kontexten (March & Olsen, 1989). De värden som exempelvis en förvaltning handlar efter är tidsbundna och har i ett historiskt perspektiv förändrats (Gynnerstedt, 1993; Lundquist, 1998).
Vi kan dela värden, och ibland lyfts vissa värden upp och objektifieras i form av exempelvis lagar. Ett sådant exempel är socialtjänstlagen som i portalparagrafen bl.a. lyfter fram att ”Samhällets
socialtjänst skall vila på demokratins och solidaritetens grund”
(Bergstrand, 2001). I varje konkret handlingssituation föreligger
det sällan bara ett värde, utan det är ofta flera olika, ibland
stridande, värden som är tillämpningsbara (Lundquist, 1991). Detta kan leda till värdekonflikter där aktören måste välja vilka värden han eller hon ska acceptera. Värde är ett begrepp som används
i många olika användningssammanhang och har därför en flerfunktionell karaktär. Man kan exempelvis studera värden som
process, det vill säga tillvägagångssättet – ”det rätta” och substans,
som är innehållet – ”det goda” (Silfverberg, 1996). Samma åtskillnad görs vid diskussion om vad som är ett instrumentellt och ett
inneboende värde; det vill säga vad som är bra som ett medel och
vad som är bra som ett mål. Arbetsrutiner och instrument kan ses
som medel för att uppnå ett mål. Införande av IT-system kan ex-
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empelvis vara ett medel för att säkerställa målet utförande av god
omsorg.

2.1.3 Att observera värden
Värden är inte direkt observerbara då de baseras på människors
tolkningar av världen och hur dessa tolkningar transformeras till
ord och handling (Mumford, 1981). Värden manifesteras i handlingar och ord och kan därför också studeras (Kluckhohn, 1951).
Kluckhohn m.fl. (1951, s 414 ff) nämner tre områden där värden
kan upptäckas:
1. Genom handling eller ord som visar gillande eller ogillande.
2. Genom handlingar som syftar till att nå ett visst mål eller resultat.
3. Genom att studera valsituationer där val görs i samma riktning.
Viktigast för att observerar värden är att det finns överensstämmelse och likformighet i handling och ord. Trender i handlingar
visar på att det finns vissa värden som styr handlingarna
(Kluckhohn, 1951). I avhandlingsarbetet har jag fokuserat handlingar eller ord som visar gillande eller ogillande, samt handlingar
med syfte att nå ett visst mål eller resultat (se Avsnitt 3.2.2).

2.2 Att förstå datoriseringsprocessen
Detta avsnitt syftar till att beskriva och utreda de teoretiska utgångspunkter och begrepp som används för att studera avhandlingens fenomen relaterat till datoriseringsprocessen.

2.2.1 Teknikutveckling som samhällsutveckling
Maskiner, apparater och andra artefakter har en självklar plats i
våra liv. Varje dag interagerar vi med olika typer av artefakter.
Med hjälp av dessa kan vi umgås, transportera oss, och få kunskap
om vad som händer i världen. Det är svårt att föreställa sig livet
utan saker, och genom tingen förstärks sociala relationer och görs
mer hållbara (Latour, 1991). Enligt Aktörsnätverksteori (ANT) är
artefakterna centrala för samhällets uppbyggnad och stabilitet. Artefakter stabiliserar relationer (Latour, 1991, s 111) och dessutom
möjliggör och medierar de interaktion med andra människor (Law,
1992, s 381-382).
För att förstå inte bara artefakter, utan framför allt samhället, så
måste vi ”[…] öppna teknologins svarta låda” (Pinch, 1996, s 23). Genom att få kunskap om varför vissa typer av artefakter blir lyckade
och etablerade, medan andra faller i glömska, utvecklar vi en bätt-
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re förståelse för samhället och har då också möjlighet att förändra.
Detta perspektiv anammas bl.a. av s.k. tekniksociologer. De utgår
från att teknik är socialt konstruerat, det vill säga att tekniken är en
produkt av sin historia och därmed inbegriper inte bara tekniska,
utan också sociala, politiska och ekonomiska aspekter (se t.ex.
Pinch, 1996). Det är med andra ord inte tillräckligt att studera
människor och deras relationer för att förstå hur samhället fungerar. Vi måste även studera de artefakter som ingår i, och då även
till viss del skapar, samhället. Dessa artefakter inte bara påverkar,
utan blir i sin tillblivelse också influerade av det samhälle de utgör
en del utav.

2.2.2 Nätverk och översättning
Enligt ANT, är samhället uppbyggt av socio-tekniska nätverk med
människor och artefakter14. ”Nätverk” är det viktigaste begreppet
och används som metafor för att avgränsa, beskriva och strukturera världen. Nätverket utgörs av förbindelser, eller relationer, mellan olika aktörer. Samtidigt som nätverket är ett resultat av handlingar tilldelas aktörer och artefakter sina egenskaper i nätverket. I
nätverket är det inte längre möjligt att urskilja det ekonomiska, sociala, tekniska, kulturella etc., utan i nätverket ingår naturligt, genom förbindelserna, samhällets alla delar (Law, 1992; Bijker, 1995).
Nätverksmetaforen leder tankarna till att samhället är uppbyggt av
aktörer och artefakter, där relationer sammanfaller genom gemensamma intressen och förväntningar. Detta innebär att intressen påverkar och utvecklar olika tekniska och sociala arrangemang som
exempelvis IT-system. Olika aktörer försöker påverka utvecklingen av artefakter som IT-system genom att föra fram krav och på så
sätt implementera sina värden i det färdiga IT-systemet. Detta innebär att utveckling av artefakter som IT-system kan beskrivas
som förändring och prioritering av värden i form av systemkrav
via designförslag till färdiga lösningar. Denna utvecklingsprocess
benämner Latour ”översättningsmodellen”. Översättningsbegreppet refererar till den förändring, omtolkning och prioritering av
olika aktörers ibland motstridiga värden som sker i handlandet
(Latour, 1999, s 311).
[…] the spread in time and space of anything – claims,
orders, artefacts, goods – is in the hands of people;

14 Latour (1999) använder ”aktant” som ett samlingsbegrepp för både
mänskliga och icke mänskliga aktörer. Med detta vill han påvisa att också
artefakter har mål eller funktioner.
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each of these people may act in many different ways,
letting the token drop, or modifying it, or deflecting it,
or betraying it, or appropriating it. […] Each of the
people in the chain is […] doing something essential
for the existence and maintenance of the token […]
and since the token is in everyone’s hands in turn,
everyone shapes it according to their different projects. This is why it is called the model of translation.
(Latour, 1986, s 267-268)

Införande, utveckling och spridning av artefakter sker därmed genom människors handlande och inte genom att artefakten i kraft
av sin egen styrka sprids och breder ut sig (Latour, 1986). En artefakts spridning beror inte på en inneboende initial kraft som gör
att artefakten rör sig framåt, utan på att olika människor agerar
och förändrar, det vill säga översätter, artefakten. Detta agerande,
förflyttningen, påverkar artefakten och leder till att den ständigt
omvandlas (Latour, 1986).
Förespråkare för ANT anser att ting har ”agency” – det vill säga att
de som objekt kan agera och påverka sociala förhållanden och därmed förändra nätverken. ANT är en handlingsorienterad teori och
en aktör eller artefakt definieras genom sina handlingar (Latour,
1996, s 166). Detta innebär att en analys enligt ANT utgår från aktörernas och artefakternas agerande och hur detta agerande förändrar nätverket och dess relationer (Latour, 1996).

2.2.3 Artefakten – ett förhandlingsresultat
En artefakt är samtidigt en del och resultat av en utvecklingsprocess som innebär förhandling mellan olika aktörers värden. En artefakt, är enligt ANT, resultatet av en förhandling som sker i ett
nätverk (Law, 1992). Samtidigt som en artefakt översätts och utsätts för omförhandlingar och kompromisser etableras nya sociala
kopplingar som tillåter att artefakten stabiliseras och fortsätter att
användas (Latour, 1996).
En figur med syfte att beskriva förhandlingsprocessen från initiering till stabilisering är förhandlingsloopen som visas i Figur 2-1
nedan. Ett behov som framförs från en aktörsgrupp blir föremål för
diskussion bland olika aktörer. Diskussionen mynnar ut i en prioritering där vissa behov ses som viktigare än andra. Vissa av dessa
problem går då vidare och stabiliseras, det vill säga blir en del av
den slutliga produkten, medan andra inte tas med i den slutliga
lösningen.
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Behov

Värde

Stabilisering

Diskussion

Prioritering

Exkluderad

Figur 2-1:

Förhandlingsloop (anpassad efter McMaster, m.fl., 1998)15

Något som är viktigt, framför allt inom SCOT, är det historiska
perspektivet där artefakter ses som en produkt av sin historia.
Teknikutveckling studeras ofta ur ett historiskt perspektiv, och
forskaren arbetar med att spåra artefaktens olika varianter och de
aktörer som deltagit i dess utveckling. Bijker börjar t.ex. sin berättelse om cykelns utveckling hos Leonard da Vinci och hans skiss
av en ”[…] humanly propelled vehicle” (Bijker, 1995, s 20).
Att ett IT-system fungerar är ett resultat av de förhandlingar och
prioriteringar som skett. Uppfattningen om en artefakts användbarhet är med andra ord resultatet av en historisk och social process bestående av anpassningar och förbättringar som svarar mot
behoven hos olika sociala grupper (Bijker, 1995, s 15). Datorisering
är en designprocess och design innebär prioriteringar och förhandlingar mellan olika designbeslut.
2.2.3.1 Föreställningar om tekniska artefakter
Centralt i framför allt SCOT är aktörernas tilldelning av egenskaper gentemot artefakterna. Sådant meningsskapande gäller inte
vilka egenskaper som helst, utan utgör föreställningar om vad det
innebär att en artefakt fungerar (Pinch, 1996). ”Fakta om teknikens
egenskaper – dess förmåga, kapacitet, funktion och karaktär – skall förstås
som socialt konstruerade, som något som uppstår i sociala interaktioner,
och inte som avspeglande artefaktens immanenta egenskaper.” (Bohlin &
Sundqvist, 2000) Detta innebär att teknikens egenskaper ses som
tillskrivna, och inte frilagda, och då bör förstås som länkade till so-

15

Författarna refererar Latour (1998).
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ciala gruppers föreställningar (Bohlin & Sundqvist, 2000).16 Denna
tilldelning av egenskaper påverkar utveckling och användning av
artefakterna. Olika tolkningar leder till olika designval som sedan
ligger till grund för artefaktens utveckling och användning.
2.2.3.2 Inskriptioner – att materialisera förväntningar
Inskriptioner är en konkret representation – d.v.s implementation
– av olika intressen och värden (Hanseth & Monteiro, 1997). Designers utvecklar framtida scenarios, tänkta användningssituationer och användarroller som grund för systemutvecklingen som
sedan kan implementeras i IT-systemet (se också Klein & Hirschheim, 2001). ”[…] the notion of inscription may be used to describe how
concrete anticipations and restrictions of future patterns of use are involved in the development and use of a technology.” (Hanseth & Monteiro, 1997, s 185) En stor del av design handlar med andra ord om
att materialisera visioner, idéer och förväntningar i IT-systemet
(Akrich, 1992). Genom att skapa förutsättningar för handlingsmönster i artefakter såväl som i rutiner eller standarder försöker
olika aktörsgrupper styra handlande och därmed handlingarnas
effekter.
2.2.3.3 Stabilisering och svarta lådor
Olika aktörer påverkar i högre eller mindre grad en artefakts utveckling och på så sätt väljs vissa artefakter bort, medan andra
finns kvar och så småningom uppfattas som självklara. Den mening olika aktörsgrupper tilldelar artefakten bestämmer hur olika
varianter av en viss artefakt utvecklas. Olika grupper ser olika
problem och fördelar med en viss artefakt som påverkar och förändrar artefakten. På så sätt anpassas och utvecklas artefakten vilket så småningom kan leda till att artefakten blir självklar och fixerad. I takt med att olika aktörsgrupper under utvecklingsprocessen
börjar se en viss artefakt på samma sätt, minskar tolkningsutrymmet kring artefakten och slutligen blir artefakten en institutionaliserad och för givet tagen del av vårt samhälle (Berger & Luckmann, 1967). Artefakten har institutionaliserats genom att den ses
som oföränderlig och självklar (Berger & Luckmann, 1967). Detta
är ett resultat av två sammansatta processer, stängning och stabilisering (Bijker, 1995, s 85). De olika aktörsgrupperna slutar att ifrågasätta dess användning och tolkning – artefakten ”stängs” och
”[…] only one interpretation is accepted by all” (Bijker, 1995, s 85).

16 Jag vill hellre se ett IT-systems egenskaper som en kombination av tilldelade och inneboende. Detta problematiseras ytterligare i Avsnitt 2.4.4.2.
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För att beskriva en stabil och självklar artefakt använder ANT begreppet ”svart låda” (Latour, 1987). För ANT, är en teknik som blivit en svart låda, en komplex teknik eller artefakt som nu tycks linjär, okomplicerad och stabil. ”The assembly of the disorderly and unreliable allies is thus slowly turned into something that closely resembles an
organised whole. When such a cohesion is obtained we at last have a black
box.” (Latour, 1987, s 131-132) Att ”svartlåda” en artefakt innebär
att fokus flyttas från artefaktens interna komplexitet, till att enbart
uppmärksamma input och output (Latour, 1999, s 304). Latour
(1999) menar att ju mer lyckad en artefakt eller teknik blir, desto
mer ogenomskinlig och svårfattlig blir den. I en svart låda är artefaktens inre konstruktion och handlingar osynliga. Den svarta lådan representerar stabilitet som är slutresultatet av den sociala förhandlingsprocessen (Monteiro & Hanseth, 1996).17 Men stabiliteten
är bara tillfällig, om artefakten kräver reparation upphör den att
vara en svart låda eftersom reparation kräver en förståelse för artefaktens inre funktionalitet. Den före detta svarta lådan har förändrats från en obruten helhet till att innehålla många olika delar
(Latour, 1999).

2.2.4 Kritik mot ANT och SCOT
Socialkonstruktivistisk tekniksociologi har många fördelar (se Avsnitt 2.4.4.2), men det finns också sådant som jag vill kritisera18.
Min kritik riktar sig främst mot oviljan att vara värderande, vilket
gäller både SCOT och ANT. Jag är också kritisk mot ANT och den
otydlighet som finns i användning av analytiska begrepp, som tillsammans med en böjelse för ekvilibristiska språkövningar leder till
svävande resonemang som kan vara svåra att applicera vid analys.
Det är också möjligt att hävda att ANT förväxlar relation med
identitet. Jag är också kritisk mot rekommendationen inom ANT
att avstå från analytiska kategorier och att aktörerna har tolkningsföreträde.
2.2.4.1 Förbud mot värdering
De socialkonstruktivistiska ansatser som beskrivits ovan syftar till
att förstå teknikutveckling genom att visa artefaktens historia av
anpassningar; det vill säga de förhandlingar och handlingar som
utvecklat artefakten. Varken ANT eller SCOT visar emellertid ett
intresse för teknikens sociala konsekvenser. Anhängare av ANT el-

17 se Avsnitt 2.2.4.4 för en diskussion och kritik mot användning av stabiliseringsbegreppet vid studiet av IT-system.
18 I Avsnitt 2.4.4 sammanfattar jag min syn på ANT och SCOT och hur
dessa teorier har influerat min forskningsuppgift.
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ler SCOT förhåller sig neutrala till teknik och teknikutveckling, och
det är mycket sällan forskare gör uttalanden om en tekniks värde.
De värderar med andra ord inte huruvida en viss artefakt bidrager
till en ”bättre värld”, eller om och på vilket sätt en viss artefakt
gynnar vissa grupper över andra. Winner (1993) menar till och
med att det på metodologiska grunder är förbjudet att vara normerande eller värderande.
The most obvious lack in social constructionist writing
is an almost total disregard for the social consequences of technical choice. […] In a peculiar way,
then, this is a sociology of technology that has little
concern for the ways in which technologies transform
personal experience and social relations. The object of
fascination is social construction of technical artifacts
and processes. But why such innovations matter in the
broader context is no longer of any great concern.
(Winner, 1993, s 368-369)

Maktförhållanden och olika gruppers möjlighet att påverka teknikutveckling är inte heller något som adresseras med hjälp av SCOT
och ANT. ”We do not find, for example, arguments by social constructivists to justify expanded democratic participation in key technological
choices.” (Winner, 1993, s 376) Forskningsuppgiften består av att
beskriva, inte att påvisa hur olika värden och intressen dominerar
över andra.
I ett försök att svara på den här kritiken visar Kline och Pinch
(1996) hur SCOT kan användas för att illustrera skillnader i sociala
gruppers möjlighet att påverka utvecklingen av ”the rural car” i
USA. Även andra forskare har visat hur ANT kan användas för
studera och analysera politiska och etiska frågeställningar (se t.ex.
Star, 1991; Monteiro & Hanseth, 1996). Även om varken ANT eller
SCOT ger ett direkt stöd för att studera artefakternas sociala konsekvenser, anser jag att teorierna ger stöd för att utveckla den
starkt empiriskt förankrade kunskap som är nödvändig för att det
ska vara möjligt att uttala sig om artefakterna och dess utveckling
från ett politiskt och etiskt perspektiv (se även diskussion i Walsham, 1997).
Annan kritik som kan riktas mot SCOT är när analytikerna identifierar ”relevanta sociala grupper” (Winner, 1993). Detta kan medföra att betydelsefulla och viktiga sociala strukturer inte upptäcks.
Vem bestämmer vilka grupper som är relevanta? De beslut och aktörer som inte finns omnämnda i artefaktens utvecklingsprocess
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riskerar då att ignoreras, och viktiga insikter om sociala strukturer
och politiska förhållanden riskerar att inte bli belysta.
2.2.4.2 Otydligt angreppssätt
Annan kritik, som framför allt gäller ANT, är att begrepp som bl.a.
används som underlag för analyser ofta är otydliga och därmed
svåranvända. Även om det kan sägas vara tillräckligt att analytikern förstår perspektivet och den bakomliggande rationaliteten
utan att veta exakt vad som avses, tycker jag ändå att ANTanalyser kan vara onödigt svårtolkade. Konsistens och klarhet är
inte karaktäristiska för användare av ANT (Gingras, 1995) – i stället kan det kännas som att språkdräkten är viktigare än ett tydligt
och koncist innehåll.
2.2.4.3 Förväxling av relation med identitet
Genom att utgå från relationerna, hävdar ANT, kommer samhällets olika delar naturligt att ingå i tolkningen. ANT förväxlar emellertid relation med identitet när ANT påstår att ekonomi, teknik,
vetenskap, politik är samma sak (Gingras, 1995). Författare med
detta perspektiv visar, att en artefakt är samtidigt ekonomisk, teknisk, vetenskaplig, politisk och social, men inte att det är omöjligt
att separera det ekonomiska från det tekniska osv. (Gingras, 1995).
Det faktum att de olika ingående delarna får sina egenskaper genom interaktion med andra delar, behöver inte nödvändigtvis leda
till en förnekelse av deras egenart och karaktäristiska (Gingras,
1995).
2.2.4.4 ”Stabilisering” av IT-system
Ett problem med det socialkonstruktivistiska perspektivet på teknik är att förespråkare för SCOT tycks anse att det är möjligt att
analytiskt identifiera när stängning och stabilisering av en viss artefakt sker. Stabilisering och stängning inträffar när aktörerna börjar se på artefakten på samma sätt. Även inom SCOT har detta
problem med stabilisering uppmärksammats, och bl.a. Kline och
Pinch (1996) visar i en studie om utveckling av bilar hur olika användare anpassar bilen efter sina behov. Men stabilisering kanske
aldrig inträffar när det gäller en sådan komplex artefakt som ett ITsystem. Även användning leder till ständig förändring och utveckling av IT-system (se exempelvis Orlikowski, 1996). Det är med
andra ord möjligt att säga att IT-system är i konstant förändring
och aldrig uppnår verklig stängning och stabilitet.
2.2.4.5 Att avstå från analytiska kategorier
En annan kritik är rekommendationen att avstå från användning
av analytiska kategorier (Gingras, 1995). ANT presenterar trots
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detta en rik flora av analytiska begrepp som ska användas för att
avgränsa världen och stödja tolkningar. Ett exempel på en på förhand definierad kategori är uppdelningen i teknikutveckling såsom ”objekt” eller ”projekt” (Latour, 1996)19. Dessa kategorier används för att förklara en tekniks misslyckande och är med andra
ord både normativa och deskriptiva kategorier (Latour, 1996).
ANT hävdar att förklaringar ska utvecklas av aktörerna, men i
själva verket är ANT-analysen sprungen ur begrepp och synsätt
hämtat från ANT.
2.2.4.6 Att utgå från aktörernas tolkningar
Jag anser att ANT:s rekommendation att aktörerna har tolkningsföreträde inskränker analysen till det specifika och enskilda aktörers upplevelser. Forskarens roll är att tolka aktörerna och deras
praktik, vilket inte kan göras genom att begränsa sig till att enbart
repetera aktörernas synpunkter och upplevelser (Gingras, 1995).
Detta riskerar att forskaren blir aktörernas representant i stället för
att anlägga ett kritiskt och analyserande förhållningssätt (Gingras,
1995). Avsaknad av en kunskapsutvecklande distans kan leda till
att begränsad och missvisande kunskap utvecklas. Aktörernas olika och kompletterande upplevelser bör tas som utgångspunkt, och
inte som analysens slutpunkt. Genom att utgå från, men överskrida, det lokala är det möjligt att utveckla hållbar och allmängiltig
kunskap20.

2.3 Alternativa teoretiska perspektiv
Två möjliga alternativa teoretiska utgångspunkter för att studera
datoriseringens värden skulle kunna vara den socio-tekniska traditionen (t.ex. Hedberg & Mumford, 1975; Mumford, 1981) eller den
fackligt-politiska traditionen (t.ex. Ehn & Sandberg, 1982; Bjerknes
m. fl., 1987). Båda dessa traditioner fokuserar sociala och organisatoriska aspekter i systemutvecklingsprocessen och hur olika aktörsgruppers värden och intressen påverkar utvecklingen av ITsystem.

19 Ett projekt ses i ANT som någonting instabilt och förhandlingsbart som
saknar kärna och realitet, medan ett ting – ett förverkligat projekt – ses
som ett stabilt objekt olika aktörer kan förenas kring (Latour, 1996). Ett objekt kan beskrivas som en svart låda, som något som tas för givet, medan
ett projekt inkorporeras i de olika aktörer som det är förbundet med och
hela tiden omförhandlas och översätts. Ett projekt är slutfört när det har
omvandlats till, och materialiserats i ett objekt (Latour, 1996, s 48).
20 Kan jämföras med friläggande respektive tilldelande kunskap (Ödman,
1979).
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2.3.1 Den socio-tekniska traditionen
Den socio-tekniska traditionen utvecklades som ett försök att
adressera de organisatoriska och arbetspsykologiska problem som
uppstod vid införande av nya IT-system (Bansler, 1990). Enligt den
socio-tekniska traditionen bör systemutveckling inte fokusera enbart det tekniska, utan också de organisatoriska och mänskliga behoven (Mumford, 1979). ”By ’socio-technical’ we mean the interaction
and mutual influence of the man and the machine or the man and the
technical aspects of his job.” (Hedberg & Mumford, 1975, s 32) Detta
innebär att systemutveckling måste ta hänsyn till både det tekniska
och det sociala (Mumford, 1979). Nurminen (1988) menar att det
socio-tekniska perspektivet innebär att en organisation ska studeras som bestående ett socialt och ett tekniskt system med egna karaktäristika. Teknik, människor, uppgifter och struktur studeras
som olika delsystem, där en förändring i en del påverkar de övriga
delarna (Hedberg & Mumford, 1979). Ett fokus för forskare inom
den socio-tekniska traditionen är jobbtillfredsställelse, som kan definieras som en funktion av god överensstämmelse mellan de anställdas förväntningar och arbetets krav (Mumford, 1981).
De socio-tekniska forskarna framhåller att systemutveckling innebär ett maktspel mellan olika grupper där olika grupper har varierande möjlighet till inflytande (Bansler, 1990). En viktig fråga är då
vilka grupper som har bäst möjlighet att få sina intressen tillgodosedda (Bansler, 1990).

2.3.2 Den fackligt-politiska traditionen
Den fackligt-politiska traditionen anlägger ett tydligt konfliktperspektiv på systemutvecklingsarbetet (Ehn & Sandberg, 1982). Den
fackligt-politiska traditionen, har som namnet antyder, sina rötter i
fackföreningsrörelsen (Ehn & Sandberg, 1982; Bansler, 1990). Författarna inom denna tradition vill öka arbetstagarnas möjlighet till
inflytande över sitt eget arbete och demokratisera arbetslivet (se
t.ex. Ehn & Sandberg, 1982; Bødker m.fl., 1987). Enligt konfliktperspektivet ”[…] betraktas samhället som en ram för konflikter mellan
grupper med olika intressen och med olika maktresurser – här tänker man
särskilt på arbetsgivare och löntagare – och samhällets struktur bestäms
av maktkampen mellan grupperna” (Bansler, 1990, s 87). Ett konfliktperspektiv på systemutvecklingsprocessen innebär att beslut ses
som en intressefråga där olika parter står mot varandra och en
grupps behov blir tillgodosedd på bekostnad av någon annan
(Bansler, 1990). Detta innebär att alla beslut bör föregås av förhandlingar mellan olika parter i systemutvecklingsprojektet (Ehn

- 30 -

& Sandberg, 1982). Genom utveckling av en förhandlingsmodell
för att öka det fackliga inflytandet på systemutvecklingsarbetet vill
forskare inom denna tradition ”[…] hitta en form för facket att på ett
effektivt och demokratiskt sätt bygga upp kunskap och driva sina krav”
(Ehn & Sandberg, 1982, s 31). Systemutveckling bedrivs som en
förhandlingsprocess där olika gruppers målsättningar och resurser
avgör deras agerande (Bansler, 1990).

2.3.3 Ställningstagande – alternativa teoretiska perspektiv
Även om de två traditionerna ovan inte har drivit den forskningsuppgift som beskrivs i avhandlingen, är det möjligt att hitta spår
av både den socio-tekniska och den fackligt-politiska traditionen i
mitt arbete. Båda dessa traditioner studerar datoriseringens sociala
och organisatoriska konsekvenser samt ser datoriseringsprocessens olika aktörsgruppers värden och intressen som en viktig faktor i systemutvecklingsarbetet. Dessutom anser dessa traditioner
att olika aktörsgrupper har varierande möjlighet till inflytande i
systemutvecklingsarbetet.
Trots ovanstående valde jag att inte utgå från den socio-tekniska
traditionen då dess bas i systemteori och fokusering på delsystem
ger en för skarp avgränsning av vad som bör fokuseras. Mitt val av
ANT och SCOT som teoretiska influenser ger en högre grad av frihet i analysen då dessa teorier anser att teknikutveckling bör studeras som nätverk och inte som delsystem. ANT fokuserar relationer och handlingar. Detta gör att min analys av teknikutveckling
kommer att innefatta både det tekniska och sociala. Användning
av alltför starkt fördefinierade och på förhand fixerade analytiska
kategorier riskerar en felfokuserad kunskapsutvecklingsprocess
(jämför med t.ex. Strauss & Corbin, 1998)21. Min forskning har inte
heller särskilt fokuserat datoriseringens arbetspsykologiska effekter såsom trivsel och arbetstillfredsställelse, vilket är av central betydelse för socio-teknikerna.
Vad gäller den fackligt-politiska traditionen anser jag att denna
traditions syn på arbetslivet som uppdelat i en kapitalist- och arbetarklass är ett alltför starkt politiskt förankrat synsätt. Dessutom
baseras och utgår denna tradition i fackföreningsrörelsen och dess
arbete, vilket inte är direkt relevant för mitt arbete. Däremot ser jag
att denna traditions syn på systemutveckling som en förhandlingsprocess har många likheter med arbetssättet och perspektivet
21

Se diskussion i Avsnitt 3.2.1.
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i denna avhandling. I den fackligt-politiska traditionen ses däremot förhandling som ett medel för att organisera fackliga utredningsarbete och deltagande (Ehn & Sandberg, 1982). Jag använder
”förhandling” som en metafor eller perspektiv för att beskriva all
systemutveckling, då utveckling av IT-system innebär att beslut
om exempelvis krav och design prioriteras, förändras och omskapas.

2.4 Utvärderingsforskning och datoriseringens
effekter
Datorisering av arbetslivet, och då särskilt datorisering av kommunala verksamheter med krav att tjäna medborgarna, reser frågor om rätt och fel, om gott och ont. Redan 1984 påpekades det att
IT-investeringar ofta sker utan att beslutsfattare riktigt förstår datoriseringens effekter. ”Although office automation promises to increase
productivity, such improved performance, if it does occur, is difficult to
measure. Organization leaders have to adopt these expensive technologies
largely on faith.” (Rogers, 1984, s 165) Samma iakttagelse gjordes
fjorton år senare av Fitzgerald (1998, s 15) som menar att ”[…] there
is evidence that investments in IT/IS often is based on beliefs in the benefits that will accrue rather than any very great attempts to measure such
benefits”. Även Willcocks (1992, s 252) har uppmärksammat detta,
han säger att: ”The value of IT/IS investments is more often justified by
faith alone, or perhaps what adds up to the same thing, by understating
costs and using mainly notional figures for benefit realization”. Svårigheten att identifiera och i synnerhet mäta konsekvenserna av att
datorisera verksamheter är ett ämne som alltjämt debatteras av
både forskare och praktiker (Willcocks, 1992; Fitzgerald, 1998;
Bannister m.fl., 2001) 22. Denna otydlighet i utvärderingar av ITProduktivitetsparadoxen är ett uttryck för svårigheten att mäta och bevisa datoriseringens roll för produktivitetsökningar (Brynjolfsson, 1998, s
4). Begreppet myntades av Steven Roach som i april 1987 publicerade en
studie där han försökte förklara varför den uppmätta produktivitetsökningen i USA hade minskat sedan 1973 (Brynjolfsson, 1998, s 4). Hans slutsats var att den ökade datoriseringstakten hade liten ekonomisk effekt
(Brynjolfsson, 1998). Ett senare försök att utvärdera huruvida en produktivitetsökning är ett resultat av stora IT-investeringar genomfördes under
år 2001 av McKinsey Global Institute (MGI) (McKinsey, 2001). Deras slutsats var att IT enbart var en av flera faktorer som bidragit till den stora
produktivitetsökningen i USA. En studie som däremot visat datoriseringens positiva effekter på ekonomin är Brynjolfssons och Hitts (2000) som
menar att IT-investeringar i hög grad bidrager till att öka företagens ekonomi. ”[…] rather than being paradoxically unproductive, computers have had
an impact on economic growth that is disproportionately large compared to their

22
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system visar på svårigheten att utvärdera införande av IT-system i
en organisation (Fitzgerald, 1998). Trots uppenbara svårigheter
finns det många metoder och tekniker för att avgöra huruvida det
är värt kostnaden att införa ett IT-system (Symons & Walsham,
1988; Willcocks, 1992; Remenyi m.fl., 1995; Bannister m. fl., 2001),
utvärdera nyttan (Symons & Walsham, 1988; Remenyi m. fl., 1995,
1997; Dahlgren m.fl., 2000; Goldkuhl & Ågerfalk, 2002) eller värdet
(Willcocks, 1992; Remenyi, 2002). De långsiktiga konsekvenserna
av datoriseringen och hur IT förändrar de sociala, ekonomiska och
politiska strukturerna i samhället och inom olika typer av organisationer är något som vi har mycket liten kunskap om (Rochlin,
1997).

2.4.1 En titt på utvärderingsforskning
Studier som utvärderar användning av IT-system i organisationer
fokuserar för det mesta användningens effekter, och det är enbart
undantagsvis det sker ett studium av vilka värden som datoranvändning stödjer och skapar (Fitzgerald, 1998; Bannister & Remenyi, 2000). Ofta definieras värde inte alls, eller mycket snävt i relation till den organisatoriska kontexten. En snäv definition begränsar och inskränker vår förståelse av vilka värden IT kan främja
(Bannister & Remenyi, 2000). Ett exempel på en begränsad användning av värde i relation till IT är Willcocks som definierar
värde som ”[…] the true economic impact of IT” (Willcocks, 1992, s
264). Citatet visar att Willcocks har ett snävt produktivitetsperspektiv när han analyserar vilka värden som IT-användning
skapar.
Det är viktigt att i större utsträckning beakta de värderingar som
ligger till grund för utveckling av IT-system, för att därmed ha
möjlighet att kritisera grundläggande antaganden om systemutvecklingsarbetet (Eriksson, 2000). Att värde är viktigt att studera
vid utvärderingar uppmärksammades exempelvis av Dan Remenyi som i sitt inledningsanförande under ECITE23 2002 i Paris den
15 juli betonade att vi behöver fokusera vilka värden varje investering ger (Remenyi, 2002).24 Han utgår från två typer av värde,
share of capital stock or investment, that this impact is likely to grow further in
coming years.” (Brynjolfsson & Hitt, 2000, s 35) Resultaten är minskt sagt
motstridiga.
23 ”European Conference on Information Technology Evaluation”
24 Genom användning av styrkort för värden (”value scorecard”) ska det
bli lättare att styra införandet av ett IT-system i enlighet med de organisatoriska värdena (Remenyi, 2002). Styrkortet ger en handlingsplan som utgår från de organisatoriska värdena och olika aktörer som påverkas av sy-
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värde i användning och värde i utbyte (Bannister & Remenyi, 1999,
2000; Remenyi, 2002). Värde i utbyte adresserar hur mycket man är
beredd att betala för en vara eller tjänst. Utvärdering av IT-system
innebär vid ”value in use” en uppskattning av vilket värde användning av IT-system ger. Vad som anses som värde i användning är, enligt Remenyi, kontextberoende och beroende av vad
ledningen anser vara viktigt. ”This means that what an organisation
regards as worthy of being pursued as value in use is a function of the values of its directors and top management.” (Remenyi, 2002, s xi)25

2.4.2 Utgångspunkter vid utvärdering
Det finns olika sätt att kategorisera värden i relation till datorisering (se t.ex. Mumford, 1981; Danziger m. fl., 1982; Collste 1987)
och beroende på utgångspunkt och typ av organisation kan olika
klassificeringsprinciper väljas. Detta avsnitt syftar till att beskriva
några utgångspunkter som kan användas vid utvärdering av ITsystem.
2.4.2.1 Normativ etik
Utveckling av IT-system innebär moraliska ställningstaganden,
och de beslut som tas kan innebära att vissa gruppers värden och
intressen gynnas på bekostnad av andras (Klein & Hirschheim,
1996). Detta behandlas inom den normativa etiken som är inriktad
på ”den moraliska handlingen” och vilka bedömningsgrunder som
används för att avgöra om en handling är rätt eller fel (Collste,
1996). Värdering av effekter av införandet av IT-system kan bedömas deontologiskt genom att formulera vissa principer för önskvärd teknik. Enligt deontologiska teorier bedöms handlingar utifrån någon egenskap, t.ex. att den är förenlig med vissa lagar och
regler (Collste, 1987). Om det i stället är handlingens konsekvens
som avgör hur handlingen ska bedöms, sker bedömningen utifrån
en konsekvensetisk teori (Collste, 1987). En konsekvensetisk teori
är utilitarismen där målet är att handlingar ska bidraga till maxisteminförandet. De organisatoriska värdena är en kombination av avsedda och realiserade värden. De avsedda värdena sammanfaller med ledningens perspektiv. De realiserade värdena är de värden som anställda
arbetar med och som utvecklas genom det dagliga arbetet.
25 I en tidigare text definierar Remenyi värde av IT-system i enbart ekonomiska termer, det vill säga hur mycket pengar ett företag kan tjäna på
att använda ett IT-system. ”…although the value of an information system
could be seen at least in one sense as the amount which an organisation would be
prepared to pay for the system, in actual fact the value to the firm represents not
so much the purchase price, but rather an amount which the organisation believes
it earns from using the system.” (Remenyi, 1995, s 56-57)
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mal lycka för så många som möjligt (Collste, 1996). Datoriseringens
effekter skulle då kunna bedömas utifrån en summering av teknikens positiva och negativa konsekvenser (Collste, 1987).
2.4.2.2 Måluppfyllelsemodellen och bieffektsmodellen
En annan taxonomi, som avser utvärdering av insatser i offentlig
förvaltning är Vedungs (1998, s 40 ff). Han utgår från att det är
svårt att utvärdera enligt måluppfyllelsemodellen, det vill säga att
jämföra de initiala målen med utfallet, på grund av oavsiktliga bieffekter. Det finns en risk att bieffekter inte uppmärksammas vid
måljämförande utvärderingar (Rochlin, 1997). Detta kallas för bieffektsargumentet, och är det starkaste argumentet mot måluppfyllelsemodellen (Vedung, 1998). Denna kritik stöds av Hoff (1992)
som menar att utvärderingsmodeller som mäter grad av måluppfyllelse brister då målen ofta är otydliga och motsägelsefulla och
det inte utvecklas kunskap om bristande måluppfyllelse. Genom
att avgöra huruvida ett IT-system är lyckat eller ej efter grad av
måluppfyllelse finns det en risk att många goda effekter och värden inte uppmärksammas.
Hoff (1992) menar till och med att det finns en fara i att enbart använda måljämförande utvärderingar i offentliga organisationer eftersom dessa kan förbise effekter på arbetsmiljön och organisationen; för medborgarna och andra organisationer. Ett exempel på
måljämförande utvärdering av IT-system inom hälso- och sjukvård
är när utvärderaren ställer följande fråga ”The question in the health
informatics area is how well do the programs implemented succeed in
achieving the goals for which they were established?” (Lorenzi & Riley,
1995, s 269). Bretschneider (1990) menar att de ekonomiska hänsynstagandena är viktigare vid utvärderingar av IT-system inom
den privata sektorn än inom den offentliga sektorn.
Vid utvärdering är det viktigt att skilja mellan handlingars utförande, framställning, åstadkommande och uppnående
(Goldkuhl, 1998). Med en handlings utförande åsyftas handlingens
genomförande. Framställning pekar på handlingens direkta och
konkreta resultat. En handlings åstadkommande syns i handlingens avsedda eller icke avsedda effekter, medan en handlings uppnående kan mätas i vilken grad de planerade effekterna har uppnåtts. Detta benämns ”[…] handlingens planerade framgång”
(Goldkuhl, 1998, s 8). Rogers (1984) föreslår att vi studerar konsekvenser av en teknisk innovation i en tregradig typologi med indirekta och direkta konsekvenser, önskvärda och icke önskvärda
konsekvenser samt förväntade och icke förväntade konsekvenser.
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Som ett svar på problemet med identifiering och värdering av bieffekter har Vedung (1998) utvecklat en bieffektsmodell där mål
kompletteras med bieffekter. Vedungs modell utgår från en uppdelning i effekter som avsedda – oavsedda och förutsedda – oförutsedda. För att utveckla en förståelse för de värden som driver
och skapas av en datoriseringsprocess är det viktigt att identifiera
de avsedda såväl som de upplevda effekterna26.
En verksamhet står inte still, utan är i ständig förändring, vilket
gör att det kan vara missvisande att mäta en handlings uppnående
i jämförelse med de initialt planerade effekterna. Som ett svar på
detta är det möjligt att utvärdera effekterna utifrån den framtida
nyttan.
2.4.2.3 Utvärdering utifrån framtida nytta
Christensen och Kreiner (1997, s X) menar att effekterna bara kan
avgöras i den framtida användningen. ”Vi föreslår att denna tillbakablickande utvärdering ersätts av en utvärdering av resultatens framtida
användning.” Detta kan jämföras med målfri (”goal-free”) utvärdering där resultatet inte jämförs med de initiala målen (Hoff, 1992).
Målfria utvärderingsmodeller förordas av Hoff (1992) vid utvärderingar av IT-system inom den offentliga sektorn eftersom det tillåter en bredare fokusering på olika typer av effekter, i stället för en
ensidig jämförelse mot de planerade avsedda effekterna.

2.4.3 Utvärderingsmodeller
Många utvärderingar, och då särskilt utvärderingar av IT-system,
sker utifrån ett formellt-rationellt perspektiv på organisationer där
syftet med utvärderingen är att kvantitativt beräkna kostnader och
nyttor baserat på noggrant preciserade kriterier (Walsham, 1993, s
165). Som ett alternativ till den formellt-rationella utvärderingsmodellen framhäver i stället Walsham (1993) utvärdering som en
socio-politisk process som sker inom olika sociala kontexter. Denna ansats kan benämnas som tolkande utvärdering som syftar till
att involvera många olika aktörer där syftet bl.a. är att öka aktörernas förståelse, engagemang och motivation (Walsham, 1993).
2.4.3.1 Formellt-rationella utvärderingsmodeller
Ett exempel på en formellt-rationell utvärderingsmodell är svenska
PENG-modellen (Dahlgren m. fl., 2000). Metoden sätter ekonomiska mått på nyttan och syftar till att analysera samt jämföra potenti-

26 En utvärdering genom att jämföra de förväntade med de realiserade
konsekvenserna av datorisering görs bl.a. av Davern & Kauffman (2000).
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ell och uppnådd nytta (Dahlgren m. fl., 2000).27 Genom att sätta ett
ekonomiskt mått på nyttonyttan, det vill säga ”[…] skillnaden mellan den bruttonytta som skapas och IT-kostnaden” menar författarna
att användning av PENG-modellen ger förbättrade beslutsunderlag, bättre genomförande och bättre underlag för uppföljning
(Dahlgren m. fl., 2000, s 11). Nyttan i PENG-modellen uttrycks i
ekonomiska termer, detta gäller både de ekonomiska och mer
”mjuka” nyttorna.
Ett annat sätt att mäta effekten av IT-investeringar är att mäta ITinvesteringens nytta (Remenyi m. fl., 1995; Remenyi m. fl., 1997).
An IT benefit is an advantage or good, something
produced with the assistance of computers and
communications for which a firm would be prepared
to pay. In functional terms the benefit derived from
IT relates to the fact that the technology allows more
tasks to be completed with greater accuracy and
quality in less time for lower cost. (Remenyi m. fl.,
1995, s 40)

Som synes av ovanstående definition ser Remenyi m.fl. (1995) nytta som något positivt och därmed som ett smalare begrepp än värde eller effekt. Nytta mäts i grad av effektivitet och kvalitet i utförande och resultat. Detta sammanfaller med Fitzgeralds (1998)
uppdelning av IT-projekt som inriktade mot att öka en organisations ”effectivness” eller ”efficiency”28. För att fånga IT-investeringens negativa konsekvenser använder Remenyi m.fl. (1995) sig
av begreppet ”dis-benefits”, det vill säga negativa nyttor. Även Rescher (1969) och Bannister (2002) fokuserar ”nytta” i stället för ”effekt”. Jag föredrar emellertid ”effekt” som är ett bredare begrepp
som inkluderar negativa och positiva konsekvenser, då ”nytta”
enbart fokuserar det positiva.
2.4.3.2 Tolkande utvärderingsmodeller
Fokus för den tolkande utvärderingsmodellen är aktörernas intressen och värden; vilket inkluderar mänskliga, organisatoriska och
PENG-modellen användes för att värdera nyttan med DocIT (Kapitel 7).
Målet med ”effectivness”-projekt handlar först och främst om att identifiera sätt att göra saker och ting annorlunda, ”…which better achive the required results, leading to increased revenues, better service, or whatever”
(Fitzgerald, 1998, s 17-18). Jag benämner detta kvalitetseffektivitet eftersom det adresserar den organisatoriska kvaliteten och effektiviteten i utförandet. Kvalitetseffektivitet berör vad vi gör, medan ”efficiency”, syftar till
att bedöma att det vi utför är så kostnadseffektivt som möjligt.
27
28
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politiska faktorer tillsammans med de tekniska och ekonomiska
(Symons & Walsham, 1988).
Då en datorisering innebär påverkan på och förändring av mänskligt handlande, är det svårt om inte omöjligt att med säkerhet avgöra vilka förändringar som beror på användning av IT-system.
För att förstå hur en datoriseringsprocess påverkar en organisation
kan de historiska, sociala och politiska frågorna ha en lika stor eller
större vikt som de tekniska och ekonomiska (Symons & Walsham,
1988).
Ett sätt att utvärdera datoriseringens effekter är att utgå från olika
aktörsgrupper och deras intressen och värden (Danziger m. fl.,
1982, s 11ff). I en studie om datorisering inom amerikanska kommuner identifierades fem olika intressen och värden: personliga,
ledningsmässiga, professionella, tekniska och publika (Danziger
m. fl., 1982).29 Varje kommunal grupp, individ eller organisation
är, enligt författarna, en blandning av dessa intressen och värden.
De menar vidare att utveckling och användning av IT-system är
beroende av vilka intressen och värden som är de dominerande,
och att det får till följd att det är vissa gruppers intressen och värden som IT-systemet stödjer.

2.4.4 Ställningstagande – teoretiska utgångspunkter
Mina teoretiska utgångspunkter baseras på värdeteori, ANT och
SCOT samt utvärderingsforskning. Detta avsnitt beskriver och argumenterar för avhandlingens teoretiska utgångspunkter utifrån
ovanstående fyra områden.

Personliga intressen och värderingar berör ambitioner när det gäller karriären, status samt möjligheten att väljas om eller befordras. Ledningsmässiga intressen och värden syftar framför allt till att förbättra den organisatoriska ledningen och kontrollen, detta gäller då särskilt ledning på
central och avdelningsmässig nivå. Professionella intressen och värden syftar i huvudsak till att maximera autonomi och hänsynstagande hos den
personal som utför kommunala tjänster och omsorg. Underhåll och förbättring av teknik fokuseras genom tekniska intressen och värden som
finns inom kommunen. Behov hos kommunens medborgare uppmärksammas genom publika intressen och värden.

29
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2.4.4.1 Värdeteori
Då värden styr vårt handlande, prioriteringar, beslut samt hur vi
värderar det vi upplever påverkar värden utveckling och utvärdering av IT-system. Beslut att införa ett nytt IT-system och krav på
IT-systemet såväl som värdering av IT-systemets effekter påverkas
av vad de medverkande aktörsgrupperna ser som viktigt. Med
andra ord styr aktörsgruppernas värden datoriseringsprocessen
genom sina handlingar. Men en persons värden avgör också hur
IT-systemen värderas i användning. Detta kan sammanfattas med
Mumfords ord: ”The impact of values on design, implementation, and
response to, technology” (Mumford, 1981, s 27). Detta är möjligt att
studera då värden manifesteras i handling och ord (Kluckhohn,
1951).
Förväntade värden är möjliga att identifiera genom att studera de
effekter som olika aktörsgrupper vill att det framtida IT-systemet
ska bidraga med. Detta kan också kallas designideal, det vill säga
den underliggande rationalitet som legitimerar beslut och ger stöd
vid val av beslut (Klein & Hirschheim, 1996, 2001). Intressen och
värden styr en aktörsgrupps handlande gentemot det framtida systemet via de förväntade effekterna (Mumford, 1981). På samma
sätt studeras upplevda värden genom aktörsgruppernas upplevelse av datoriseringens olika konsekvenser. Våra värden speglas i de
effekter vi uppmärksammar och vill stödja. Jag studerar därmed
effekter som spår av värden, där olika typer av effekter kan klassificeras under ett värde (Rescher, 1969; Bannister, 2002).
Studier av datoriseringsprocessens värden kan därför göras utifrån
förväntade och upplevda effekter. De förväntande effekterna inkluderar både avsedda effekter med datoriseringen, det vill säga
mål och syfte med systeminförandet och andra förväntade effekter
som kan förutses. De upplevda effekterna visar vilken påverkan
användning av det nya IT-systemet har haft på aktörsgruppernas
arbete eller på dem som individer.
2.4.4.2 SCOT och ANT
Förespråkare av både SCOT och ANT har kritiserats för sitt
bristande intresse för maktförhållanden och artefakternas sociala
konsekvenser (Avsnitt 2.2.4.1). Trots kritiken mot ANT:s och
SCOT:s bristande sociala engagemang har det varit fruktbart att
använda ANT och SCOT för att studera maktförhållanden vid utveckling av artefakter som IT-system. En fördel med teorierna är
att de ger ett starkt och välgrundat empiriskt underlag för fortsatt
analys och teoriutveckling. En styrka med framför allt ANT är att
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den sociologiska analysen tillerkänner och lyfter fram artefakternas roll i samhällsutvecklingen. En analys enligt ANT fokuserar
inte enbart aktörernas föreställningar om artefakten, utan försöker
även förstå artefaktens eller teknologins inre dynamik och egenskaper (se exempelvis Latour, 1996). Detta gör att ANT lämpar sig
mycket väl för studier av IT-system och dess utveckling. Det är
inte tillräckligt att enbart studera aktörernas meningsskapande
gentemot artefakten, utan en god analys kräver också att forskaren
har egen förståelse och kunnande om IT-systemen och deras egenskaper. Detta kräver att analysen även inkludera studiet av tekniken som sådan samt olika typer av dokument som legat till grund
för utvecklingen (Latour, 1996).
Som jag skrev i Avsnitt 2.2.3.1 ses teknikens egenskaper, inom
SCOT, som tillskrivna och inte frilagda. Jag vill problematisera
synsättet då jag anser att alla egenskaper i grunden är en kombination av inneboende, d.v.s. faktiska (fysiska, materiella eller biologiska), och tillskrivna, d.v.s. socialt förhandlade, egenskaper (MacKenzie & Wajcman, 1999, s 26). Datoriseringsprocessens aktörer
påverkar IT-systemets utveckling genom att skriva in sina värden i
IT-systemet. Detta innebär ett omskapande, eller översättning30, av
aktörers föreställningar (tillskrivna egenskaper) om IT-systemets
framtida användning till det materiella och fysiska (inneboende
egenskaper).
Att använda SCOT och ANT för att studera datoriseringens värden
innebär att se IT-system som en del av ett nätverk och inte som ett
isolerat objekt (Holmström, 2000). Avhandlingens fokusering på
aktörer och deras handlande är med andra ord en påverkan från
SCOT och ANT, där utveckling av artefakter studeras utifrån aktörerna och deras meningsskapande.
Både SCOT och ANT ser utveckling av artefakter, och då också ITsystem som ett resultat av en förhandlingsprocess. Detta perspektiv har fått genomslagskraft på hur jag ser på IT-utveckling och
stöttat formuleringen av mina forskningsfrågor (se Avsnitt 1.4). ITsystemet och dess användning ses som en konsekvens av en översättningsprocess och de inskriptioner som finns inbäddat i ITsystemet (se Avsnitt 2.2.3). Genom att studera datorisering ur ett
förhandlingsperspektiv som fokuserar hur aktörsgruppers värden
prioriteras och översätts för att sedan ”skrivas in” i IT-systemet har
jag kunnat fånga datoriseringens värden. Jag har utnyttjat förhand-

30

Se Avsnitt 2.2.2 för en diskussion om översättning.
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lingsperspektivet för att kartlägga datoriseringsprocessens aktörer
samt de drivande och resulterande värdena. Fokuseringen på aktörsgrupper är inspirerad av SCOT:s begrepp ”relevanta sociala
grupper” (Bijker, 1995)31. Dessutom anser jag att en god förståelse
för datorisering kräver insikt om det historiska sammanhanget i
form av tidigare datoriseringsprocesser (jämför med exempelvis
Bijker, 1995).
Ett intresse för maktförhållanden och påverkansmöjligheter strider
till viss del mot ANT:s rekommendation att analytikern inte får gå
utanför aktörernas egen berättelse (Latour, 1996). En analys av datoriseringens sociala konsekvenser kräver ställningstaganden från
forskaren, vilket är i polemik mot ANT:s arbetssätt att forskaren
ska utgå från aktörernas kategorier (se Avsnitt 2.2.4.6). För mig har
det varit viktigt att ta ställning och ha en normativ utgångspunkt i
min förståelse av utveckling och införande av IT inom äldreomsorg. Om vi vill utveckla kunskap om samhället och artefakternas
roll krävs det att vi i vår analys tar hänsyn till artefakternas sociala
konsekvenser.
Förhandlingsperspektivet kan beskrivas enligt Figur 2-2 nedan
som visar hur datorisering studeras från idé till ett ”färdigt” ITsystem där relationerna, i form av handlingar, tillsammans med
ingående element såsom aktörer, arbetssätt, dokument och ITsystem är i fokus för att förstå hur IT-system utvecklas.

?
Figur 2-2:

Datoriseringsprocessen som ett nätverk från idé till ITsystem

Nätverket innehåller olika artefakter såsom IT-system, dokument,
faxar, telefoner, arbetsmetoder och andra hjälpmedel samt aktörsgrupper. Aktörsgrupper och artefakter tilldelas egenskaper utifrån
sin roll och sina relationer i nätverket. IT-systemet får en allt högre
grad av stabilisering allteftersom utvecklingsarbetet fortgår. Den
31

Se Avsnitt 3.1.3.3 för en problematisering om relevanta sociala grupper.
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mest centrala delen av datoriseringsprocessen är de olika aktörsgruppernas handlande som på olika sätt utvecklar artefakten från
en idé till ett materialiserat objekt som ett IT-system och som de
flesta aktörer kan enas kring.
2.4.4.3 Utvärderingsforskning
Att utgå från aktörers intressen och värden vid utvärdering förordas av Walsham (1993) som menar att, liknande ANT och SCOT,
en sådan utvärdering naturligt kommer att inkludera det mänskliga, organisatoriska, politiska, tekniska och ekonomiska. Jag har
också inspirerats av Danzigers m.fl. (1982) studie där de identifierade olika drivande värden inom kommuner genom att utgå från
olika kommunala aktörsgrupper och deras intressen och värden.
Att identifiera och värdera oavsiktliga bieffekter är enligt Vedung
(1998) centralt vid utvärdering av offentlig sektor. Genom att utgå
från effekter som avsedda – oavsedda och förutsedda – oförutsedda kan även oväntade effekter värderas (Vedung, 1998). Jag har
också inspirerats av Rogers (1984) och hans uppdelning av konsekvenser som förväntade och icke förväntade. Dessa källor har jag
använt som bas för att utveckla en modell som fokuserar förväntade – ej förväntade och upplevda – ej upplevda effekter (se Tabell 21 nedan).

2.5 Aktörssensitiv utvärdering av datoriseringens värden
Detta avsnitt beskriver min analysram och mitt tillvägagångssätt
för att studera datoriseringens värden.32 I detta kapitel konkretiseras influenserna från värdeteori, ANT/SCOT samt utvärderingsforskning. Som ett verktyg för att analysera teknikutveckling inom
äldreomsorg har jag utvecklat en analysmodell som kombinerar
SCOT och ANT med en normativ forskningsuppgift. Analysen påvisar bl.a. hur olika aktörer har varierande möjlighet att påverka
den teknikutveckling som sker inom ramen för deras arbete.

2.5.1 Att analysera datoriseringsprocessen
Datorisering kan delas upp i olika faser beroende på om det handlar om egenutveckling eller upphandling av s.k. standardsystem.
Standardsystem är färdigutvecklade IT-system som kan köpas från
en IT-leverantör eller annat företag (Nilsson, 1990). Vid egenut32 Detta avsnitt kan gärna samläsas med Avsnitt 3.2 där jag mer övergripande beskriver min analysmetod.
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veckling kan datoriseringsprocessen beskrivas utifrån faserna planering, utveckling, implementering och användning. Dessa faser
går mer eller mindre in i varandra, beroende på arbetssätt. Datoriseringsprocessen vid upphandling av standardsystem kan beskrivas utifrån faserna planering, upphandling, anpassning, implementering och användning. Graden av anpassning kan här vara
mer eller mindre hög och i vissa fall kan det också ingå delar av
nyutveckling. I och att med standardsystem innehåller en generell
lösning, måste det ske en lokal anpassning av IT-systemet och en
generalisering av verksamheten. IT-system och verksamhet måste
passas ihop för att det ska kunna fungera (Nilsson, 1990).
Både de effekter som en aktörsgrupp förväntar sig av en datorisering samt de effekter en grupp identifierar som effekter efter att ett
IT-system har tagits i bruk illustrerar vilka värden aktörsgruppen
har gällande IT-systemets roll i organisationen. De förväntade effekterna relateras till datorisering som idé – innan IT-systemet tagits i bruk, medan upplevda effekter är en spegling av aktörers erfarenheter och föreställningar av IT-systemet i dess vardagliga användning (se Figur 2-3). Givetvis är gränsen mellan idé och färdigutvecklat IT-system inte absolut, utan IT-systemet stabiliseras
gradvis och kan, särskilt vid prototyping, rent fysiskt vara ett mer
eller mindre färdigt IT-system långt innan det är tillräckligt stabilt
för att börja användas i det ordinarie arbetet.
FÖRVÄNTADE
EFFEKTER

UPPLEVDA
EFFEKTER

Planering Utveckling/anpassning Implementering Användning
Idé

Figur 2-3:

ITsystem

Datoriseringens förväntade och upplevda effekter

2.5.1.1 Att studera förväntade och upplevda effekter
Jag är intresserad av att studera vilka värden olika aktörsgrupper
tilldelar IT-systemet före och efter implementeringen, eftersom det
påverkar vilka beslut de tar inför utveckling eller upphandling,
samt hur effekter av att använda IT-systemet värderas. Utgångspunkt för analysen av det empiriska materialet är en modell som
bygger på förväntade respektive upplevda effekter (se Tabell 2-1).
Genom att identifiera och tolka effekter som realiserade (förväntade
och upplevda), orealiserade (förväntade, men ej upplevda) samt
oväntade (ej förväntade, men upplevda) är det möjligt att få åtkomst
till olika aktörsgruppers intressen och värden.
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De förväntade effekterna visar aktörernas föreställningar kring
framtida användning och vilken roll IT-systemet kommer att ha i
organisationen. De förväntade effekterna finns inte enbart i början
av ett IT-projekt, utan växer fram och förändras tills dess att ITsystemet är implementerat och har tagits i bruk. Detta gör att de
förväntade effekterna både är initialt planerade och framväxande,
det vill säga planerade efter hand33. Det initialt planerade är enbart
en startpunkt och en del av den totala målbilden. De förväntade,
initiala, effekterna i form av planerade effekter sammanfaller ofta
med IT-projektets mål. Dessa förväntade effekter kan upplevas av
en eller flera aktörsgrupper och med andra ord realiseras. Dessa
realiserade effekter vara önskvärda eller ej önskvärda34. Det kan
exempelvis finnas effekter av en datorisering som en eller flera aktörsgrupper förväntar sig ska uppkomma, men som helst skulle
undvikas om det gick. Aktörsgrupper kan vid användning av ITsystemet uppleva effekter som inte förväntades. Denna grupp av
effekter refererar till de konsekvenser som inte har kunnat förutsägas, s.k. oväntade effekter. Även dessa effekter kan ses som
önskvärda eller icke önskvärda för en eller flera aktörsgrupper.
Även de orealiserade effekterna, d.v.s. förväntade, men inte upplevda effekter, kan vara önskvärda eller inte önskvärda. Effekter
som varken är förväntade eller upplevs av någon aktörsgrupp, är
omöjliga att spåra, och därför använder jag mig inte av denna kategori.
Tabell 2-1:

Analysmodell – förväntade & upplevda effekter

Förväntade
effekter
(Planerade
och framväxande)
Ej förväntade
effekter

Upplevda effekter
Realiserade effekter
•
önskvärda
•
ej önskvärda

Ej upplevda effekter
Orealiserade effekter
•
önskvärda
•
ej önskvärda

Oväntade effekter
•
önskvärda
•
ej önskvärda

Denna kategori är inte möjlig att spåra

Genom att utgå från olika aktörsgruppers föreställningar om datoriseringen och dess effekter kan vi förstå vilka värden som driver
eller hindrar datoriseringsprocessen. Vi kan också utveckla en förståelse för vilka värden som IT-systemet stödjer. Detta gör att jag
har fokuserat aktörsgruppers upplevelser av effekter, det vill säga
33 Detta går längre än Rogers (1984) resonemang där han ser förväntade
effekter som kopplade till de avsedda och planerade effekterna.
34 Bannister m.fl. (2001) och Remeny m.fl. (1995) diskuterar datoriseringens icke önskvärda effekter.
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deras föreställningar om vilken roll IT-systemet har spelat i de förändringar som de observerar på sin arbetsplats eller hos sig själva.
Dessutom har jag studerat IT-systemen som sådana för att utveckla
en förståelse över vilka värden som skrivits in i IT-systemen och
bättre förstå hur dessa artefakter påverkar aktörsgruppernas uppfattningar.
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3

Övergripande forskningsansats och
forskningsmetod
Detta kapitel beskriver studiens övergripande forskningsansats
och forskningsmetod. De mer fallspecifika datainsamlingsmetoderna beskrivs i anslutning till respektive fall. Jag har arbetat med
en tolkande, kvalitativ ansats, som präglats av mångfald, närhet
och öppenhet mot empirin. I kapitlet argumenterar jag för en flerfallsansats och beskriver analysen av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens giltighet och forskningsetiska överväganden.

3.1 Öppenhet, mångfald och närhet
Studien kan beskrivas med ord såsom öppenhet, mångfald och
närhet. Syftet med avhandlingen är att utveckla kunskap om datoriseringens värden, med fokus på olika aktörsgruppers förväntade
och upplevda effekter av datoriseringen (se Avsnitt 1.4). Detta har
medfört att jag har arbetat med en kvalitativ ansats som fokuserar
datoriseringsprocessens innebörd för berörda aktörsgrupper och
hur aktörsgrupper genom sina tolkningar påverkar datoriseringsprocessen. Även om mina forskningsfrågor haft en stark styrning,
är de till sin karaktär upptäcktsorienterade vilket krävt en öppenhet i relation till det empiriska materialet (Patton, 1990). Forskningsdesignen har krävt en öppenhet för möjligheten att upptäckta
viktiga aspekter under processens gång (Patton, 1990). Upphandling och införande av IT-system kan sträcka sig över flera år, vilket
innebär att forskningsmetoden måste tillåta anpassningar till lokala förutsättningar och förändringar. Den upptäcktsorienterade karaktären på forskningsfrågorna har medfört att datainsamling och
analys bestämts utifrån en växelverkan mellan tidigare kunskaper
och teorier och upptäckter i det empiriska materialet.
Kravet på öppenhet har resulterat i en kombination av olika typer
av fall, datainsamlingsmetoder, analysmetoder och forskarroller.
Avhandlingsarbetet har bedrivits med hjälp av en flerfallsansats
som möjliggjort korsanalys över flera fall (Yin, 1994). Mitt avhandlingsarbetet kan därmed beskrivas som präglat av mångfald.
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Jag har då det varit möjligt arbetat mycket nära empirin, d.v.s. i
nära anslutning till datoriseringsprocessen. För att få god förståelse
för hur IT-system påverkar och påverkas av arbete inom äldreomsorg har det för mig varit viktigt att träffa människor som arbetar
med äldre och spendera tid inom äldreomsorgen.35 Jag har också
ett förändringsintresse som gör att jag vill kunna påverka omsorgsarbetet till det bättre för både omsorgsgivare och omsorgstagare. Vilket bl.a. medfört att jag deltagit i ett aktionsforskningsprojekt (se Kapitel 8) där jag arbetat tillsammans med personal med
syfte att både förändra och förstå den studerade verksamheten
(Avison m.fl., 2001; Mumford, 2001)36. Dessutom har jag tidigare
erfarenhet både av att arbeta inom och forska om äldreomsorg
(Hedström, 2000). Min bakgrund i äldreomsorgen har medfört en
god förståelse för omsorgsarbetet och dess natur, vilket gör att jag
har haft god access till äldreomsorgsarbetet. Nackdelen med min
tidigare erfarenhet kan vara att jag i för hög grad identifierar mig
med vårdbiträdena och deras problem. Mina personliga erfarenheter kan också leda till att jag inte blir tillräckligt kritisk i mitt
frågande, vilket arbetet med att utveckla SÅVA visat, där de andra
forskarna i högre grad ifrågasatte det som sades och ställde mer
detaljerade frågor om omsorgsarbetet. Närheten har varit nödvändig för att kunna upprätta tillräckligt förtroende från verksamheternas aktörer, vilket varit en förutsättning för att få svar på mina
forskningsfrågor rörande olika aktörsgruppers upplevelser vid datorisering. Ett talande exempel på vikten av närhet och förtroende
är att jag vid en tretimmars observation av en receptionists arbete
fick andra svar på liknande frågor än övriga forskare som hade
genomfört strukturerade intervjuer. Vid min fråga varför hon svarade olika sade hon att hon vid intervjun svarade som ledningen
sade att de skulle arbeta, medan hon menade att hon för mig berättade som de ”faktiskt gör”. En förklaring kan vara att vi hade upprättat ett förtroende som dels kan bero på min personliga erfarenhet inom äldreomsorg och dels på att jag under ett antal timmar
satt tillsammans med henne på arbetsplatsen. Under den tiden
hann vi prata både om hennes arbete och mer personliga saker.
Det blir svårare att upprätthålla distans när man upprättat ett förtroende för varandra.

35 För en diskussion om vikten av närhet i kvalitativa studier se exempelvis Patton (1990).
36 En mer utförlig diskussion om aktionsforskning förs i Avsnitt 8.1 i samband med beskrivning av fallstudiens tillvägagångssätt.
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3.1.1 Tolkning för förståelse och förändring
Denna studie kan karaktäriseras som tolkande (Ödman, 1979) då
målet är att förstå aktörers tolkande och meningsskapande av den
sociala verkligheten (Orlikowski & Baroudi, 1991; Walsham, 1993;
Walsham, 1995; Klein & Myers, 1999). ”The aim of all interpretative
research is to understand how members of a social group, through their
participation in social processes, enact their particular realities and endow
them with meaning, and to show how these meanings, beliefs and intentions of the members help to constitute their social action.” (Orlikowski
& Baroudi, 1991) Relationen mellan IT-system och organisation är
komplex. Det finns ofta olika eller till och med motstridiga uppfattningar om IT-systemens organisatoriska roll, och vid den här
typen av studier är en tolkande forskningsansats lämplig (Robey &
Bourdreau, 1999).
Vidgen och Braa (1997) menar att det finns i huvudsak tre idealtypiska mål med forskning: förändring, förutsägelse och förståelse.
Målet med denna avhandling är att möjliggöra förändring där förståelse är en grundförutsättning för att kunna förändra. Genom att
utveckla kunskap som synliggör tidigare osynliga strukturer och
händelser blir det möjligt att diskutera hur denna kunskap kan
hjälpa oss att skapa bättre IT-system för arbete och fritid. Detta
uppnås genom en reflekterande värdeanalys (se Avsnitt 3.2 nedan)
där reflektionen görs till fokus för forskningsuppgiften (Alvesson
& Sköldberg, 1994).

3.1.2 En flerfallsansats med varierande grad av intervention
Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om datoriseringens
värden utifrån aktörers meningsskapande (Weick, 1995) gentemot
IT-systemen och dess organisatoriska roll; d.v.s. den process där
människor tillskriver IT-system betydelser och egenskaper
(Henfridsson, 1999). Värden manifesteras i människors handlande
(Kluckhohn, 1951), och studier av handlande görs lämpligen med
hjälp av fallstudier som gör det möjligt att följa människors agerande i en verklig situation under en längre period.
Fallstudie som forskningsmetod är lämpligt när det är centralt att
studera fenomen i en verklig situation, där det finns liten möjlighet
till kontroll och gränsen mellan fokuserade fenomen och kontext är
svår att definiera (Benbasat m.fl., 1987; Yin, 1994). Fallstudier används främst i kvalitativt orienterade studier där det är önskvärt
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att belysa många aspekter av komplexa fenomen (Stake, 1995). Vilket jag också gör i den här avhandlingen.
Eftersom kunskapsutveckling om värden i datoriseringsprocessen
i hög grad påverkas av hur äldreomsorgen är organiserad, typ av
IT-system som fokuseras och min egen roll som forskare, valde jag
en flerfallsansats som ger mer variation (Yin, 1994).
3.1.2.1 Val av fall37
Studiens syfte att förstå datoriseringens värden har i kombination
med de teoretiska utgångspunkterna (se Kapitel 2) styrt val av fall.
Jag ville studera datoriseringsprocessen inom kommunal äldreomsorg då äldreomsorg är en verksamhet med många olika aktörer
och normer. Detta ställer krav på anpassningar och prioriteringar
vid införande av nya IT-system. Studien baserar sig på fyra fallstudier genomförda inom Linköpings kommun, Örebro kommun
och Göteborg stad (se Kapitel 5-8).
Arbetet med de empiriska fallen påbörjades senhösten 1999 med
en utvärdering av IT-systemet Sofia Omfale som en del av verksamhetsanalysen inom aktionsforskningsprojektet KIT (se Kapitel
8). KIT-projektet resulterade senare i IT-systemet SÅVA. Fallstudierna avslutades hösten 2003 med en utvärdering av SÅVA (se Figur 3-1).
SÅVA
DocIT
Sofia
Omfale
År

Figur 3-1:

1999

2000

Mini-pAKT
2001

2002

2003

2004

Den tid jag arbetat med fallstudierna

Samtliga fallstudier rör datorisering av kommunal äldreomsorg.
Val av fall har bestämts utifrån två olika, men samverkande typer,
av urvalskriterier (se Tabell 3-1):
1. Teoretiskt grundade urvalskriterier
37 Urval inom fall, d.v.s. vilka jag har intervjuat, beskrivningar av observationer och val av dokument för analys beskrivs i anslutning till respektive
fallstudie (Avsnitt 5.1.1 för Sofia Omfale, 6.1.1 för mini-pAKT, 7.1.1 för
DocIT och 8.1.1 för SÅVA).
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2.

Metodologiskt grundade urvalskriterier

De teoretiskt grundade kriterierna, som tillsammans med egen tidigare erfarenhet styrt mitt fokus i fallstudierna, baseras framför
allt på ANT, SCOT samt teorier om utvärdering och värde (se Kapitel 2). Med dessa teorier som bas har jag utvecklat mina forskningsfrågor (se Avsnitt 1.4) som legat till grund för val av fall.
De metodologiskt grundade kriterierna – typ av system, domän
och forskarroll – syftar framför allt till att skapa variation och jämförbarhet om den kunskap som utvecklas. Detta är en bas för att
utveckla rikhaltig och hållbar empiriskt grundad kunskap.
Genom användning och jämförelse av olika och varierande fall av
datorisering inom äldreomsorg kan systematiska avvikelser minimeras. Resultaten blir därmed mer robusta (Yin, 1994).
Tabell 3-1:

FALLSTUDIE
Sofia
Omfale

DocIT

SÅVA

MinipAKT

Fallstudierna och urvalskriterier
METODOLOGISKT GRUNDADE
KRITERIER
Typ av sys- Domän
Forskarroll
tem
StandardOmsorgsRekonstruksystem
gemensamt
tion – låg
grad av intervention
StandardOmsorgsFöljer processystem
gemensamt
sen - delvis
intervenerande
EgenLokalt för om- Följer procesutveckling
sorgspersonal sen - i hög
grad intervenerande
EgenLokalt för om- Rekonstrukutveckling
sorgspersonal tion - låg
grad av intervention

TEORETISKT GRUNDADE KRITERIER
Mitt fokus
Tidsperiod38
Effekter av
1994IT-använd2001
ning
Förhandlingsprocessen

20002003

Förhandlingsprocessen

19992003

Effekter av
IT-användning

20012002

Egenutveckling och upphandling samt anpassning av standardsystem skiljer sig åt när det gäller möjlighet till påverkan från de
kommunala aktörerna. Standardsystem är till hög grad redan stabiliserade och anpassningar är ett sätt att ”skriva in” det egna arbetssättet i IT-systemet. Samtidigt anpassas organisationen till det
38 Med tidsperiod avser jag här den tidsperiod som det empiriska materialet täcker.
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nya IT-systemet. Det krävs med andra ord en ömsesidig anpassning av IT-system och organisation (Nilsson, 1990). Vid egenutveckling skapas ett helt nytt IT-system som inte tidigare funnits i
någon organisation. Studie av egenutveckling ger då andra möjligheter, än studiet av standardsystem, att i relation till hela ITsystemet studera aktörsgruppers påverkan på IT-systemet.
Den andra typen av variation, som är relaterat till ”typ av system”
är IT-systemens domän. Standardsystemen är administrativa omsorgsgemensamma IT-system för hela äldreomsorgen, medan de
egenutvecklade IT-systemen är centrerade kring omsorgspersonalens arbete med planering, genomförande och uppföljning av omsorg.
Även genom att kombinera olika forskarroller har jag kunnat minimera systematiska avvikelser och fått en varierad och rikhaltig
empiri. Sofia Omfale (Kapitel 5) och mini-pAKT (Kapitel 6) började
implementeras 1998, vilket har inneburit möjlighet att studera effekter av IT-användning. Samtidigt har detta nödvändiggjort rekonstruktion av de handlingar som lett till IT-systemens utveckling. I de fall, DocIT (Kapitel 7) och SÅVA (Kapitel 8), där jag följt
processen har fokus varit på den förhandling som skett vid utveckling respektive upphandling av de olika IT-systemen. Däremot har
inte det funnits lika goda möjligheter att studera effekter av användning av IT-systemen då införandet i DocIT påbörjades runt
årsskiftet 2002/2003 och i fallet SÅVA har IT-systemet införts successivt från och med våren 2002. De olika fallen kompletterar varandra då de skiljer sig åt med hänsyn till grad av forskningspåverkan och interaktivitet (d.v.s. forskarroll). Fallstudierna har också
gett olika möjligheter av studier av analysenheter och därmed
minskat risken för ensidig fokusering på process eller effekt.
Med ”mitt fokus” (se Tabell 3-1) avser jag studiet av effekter av ITanvändning eller förhandlingsprocessen. Genom att fokusera effekter av IT-användning utvecklar jag kunskap om aktörsgruppers
upplevelser av att använda IT-system. Att fokusera förhandlingsprocessen ger bl.a. kunskap om aktörers förväntningar om effekter
och hur dessa förväntningar förändras och prioriteras. Samtliga
fallstudier möjliggör studiet av båda dessa områden, men med olika möjlighet till fokusering. Med detta följer också olika tidsperioder som det empiriska materialet täcker. De fallstudier där jag fokuserat effekter av IT-användning har inneburit rekonstruktion av
datoriseringsprocessen. I de fallstudier där jag följt och fokuserat
datoriseringsprocessen täcker det empiriska materialet tiden från
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jag påbörjade tills dessa att jag avslutade arbetet med den empiriska datainsamlingen.
Även den tidsperiod som det empiriska materialet täcker skiljer sig
åt mellan de olika fallstudierna. Tidsperioden sammanfaller med
när jag kunnat spåra att diskussioner började föras39 om att införa
ett nytt IT-system, och vid vilken tidpunkt jag avslutade den empiriska studien. Diskussioner om det IT-system som sedan genom
upphandling blev Sofia Omfale påbörjades redan 1994 och det
empiriska materialet täcker därför tidsperioden 1994-2001. I fallet
DocIT täcker det empiriska materialet perioden 2000-2003 och inleds med diskussioner om avveckling av befintligt IT-system och
avslutas med att jag intervjuar personal om användning av det nya
IT-systemet. Diskussioner om att utveckla SÅVA påbörjades 1999
och den sista intervjun som rörde erfarenheter av att använda
SÅVA genomfördes 2003. Det empiriska materialet för mini-pAKT
täcker tidsperioden 2001-2002.
3.1.2.2 Forskarens olika roller
Som jag skrev i kapitlets inledning, har detta avhandlingsarbete
präglats av mångfald. Fallstudiernas skilda karaktär har medfört
att jag har haft olika roller i fallstudierna och att graden av intervention har varierat från låg till mycket hög (se Figur 3-2).
mini-pAKT
Sofia Omfale
Låg

Figur 3-2:

DocIT
Grad av intervention

SÅVA
Mycket
hög

Min grad av intervention i de olika fallstudierna

I fallen Sofia Omfale och mini-pAKT var IT-systemen redan implementerade, vilket krävde rekonstruktion av tidigare genomförd
utveckling och införande genom intervjuer och studie av dokumentation. I dessa fall har jag inte direkt påverkat datoriseringsprocessen och kan beskrivas som en utomstående observatör. I fallet DocIT deltog jag i upphandlingsprojektets projektmöten. Som
utomstående hade jag möjlighet att reflektera över vad som hände

39 Med undantag för mini-pAKT där det inte varit möjligt att finna dokument från början av utvecklingsarbetet (implementation av mini-pAKT
påbörjades 1998) (se Kapitel 6).
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under projektgruppens möten, återföra detta till projektgruppen
och påverkade på så sätt upphandlingen av det nya IT-systemet.
I aktionsforskningsprojektet, KIT där SÅVA utvecklades, är det
möjligt att identifiera ytterligare en forskarroll. Här är graden av
intervention mycket hög, och jag utvecklade och införde tillsammans med andra forskare och omsorgspersonal ett IT-system för
omsorgspersonalens arbete. Problemformuleringarna, processen
och resultaten utvecklades gemensamt av forskarna och omsorgspersonalen (se diskussion i exempelvis Mumford, 2001). Men det
finns svårigheter med hög grad av intervention, och det finns bl.a.
risk att man som forskare blir alltför engagerad i någon eller några
individer och deras problematik (Repstad, 1993). För min del har
detta varit påtagligt då jag, med min egen erfarenhet som vårdbiträde, ofta känt ett engagemang för vårdbiträdenas frågor och problem. Jag har försökt motverka detta genom att studera datorisering från olika perspektiv, vilket gjort det möjligt att kontrastera
olika uppfattningar med varandra. För mig har ett annat problem
med att arbeta nära empirin varit att jag ibland känt en risk att bli
alltför lojal med organisationen och personalen. I och med att de
man arbetar med också blir vänner kan det vara svårt att hålla den
kritiska distansen som är nödvändig för trovärdig tolkning och
analys (Patton, 1990). Detta har jag försökt möta genom att låta
andra personer läsa mina analyser och jämföra olika uttalanden.
Det har också, särskilt i KIT, varit svårt att lämna projektet (se diskussion i Mumford, 2001).
3.1.2.3 En kombination av datakällor
Även datainsamlingen har präglats av mångfald. För att få ett rikligt och mångfacetterat material har jag valt att kombinera olika
datakällor (intervjuer, dokumentstudier, olika typer av observationer) (s.k. datatriangulering (Patton, 1990)40). Genom att det empiriska materialet ger olika infallsvinklar på samma fenomen har det
varit möjligt att öka variationen och rikedomen i det som upptäckts och kunna styrka eller få olika berättelser om samma fenomen. Förutom att det empiriska materialet kommer från olika källor, härstammar det också från olika aktörsgrupper. Även detta bidrager till att öka variationen i det empiriska materialet och därmed studiens trovärdighet.

40 Olika typer av triangulering för att öka studiens validitet diskuteras i
Avsnitt 3.3.1.2.
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Reflektion om att genomföra intervjuer
Att genomföra bra intervjuer, d.v.s. intervjuer präglade av respekt,
öppenhet, kritiskt tänkande och fokuserat frågande, är inte lätt. En
erfarenhet som jag gjort från att genomföra ett antal intervjuer
inom äldreomsorg är, även här, vikten av att upprätta ett förtroende. Personal som arbetar med omsorg, präglas av omsorgsarbetets
privata och empatiska natur. Alla intervjuer har genomförts på informanternas arbetsplatser, vilket jag tror varit viktigt för att de
ska känna sig trygga. På så sätt har jag också fått en känsla för den
arbetsmiljö de verkar inom, vilket medfört att jag kunnat förstå deras upplevelser utifrån en bredare kontext. Inom hemtjänstverksamheter börjar ofta kontakten med frallor, ost och röd paprika.
Genom att tillsammans breda smörgåsar och samtala om vardagliga ting och upplevelser upprättas en relation som underlättar förandet av en meningsfull dialog.
Jag har arbetat med intervjun som dialog. Detta innebär att jag inte
utgått från fördefinierade frågor som ställs i en viss ordning, utan i
stället blir intervjun ett samtal där diskussionen kretsar kring vissa
teman. Genom följdfrågor, förtydliganden och små uppmaningar
är det ändå möjligt att få svar på alla de frågor som krävs. I de fall
där intervjupersonen gett sin tillåtelse har jag tagit upp intervjun
på band. I annat fall har jag fört anteckningar som underlag för senare bearbetning.
Jag har upptäckt vikten av att fråga om och be om ytterligare nyanseringar av viktiga fenomen. Vid bandavlyssningar har jag upptäckt att frågor som fick ett svar i början ofta nyanseras och kanske
till och med förändras senare. De första svaren är ofta de ”korrekta”, intervjupersonen svarar som en organisatorisk representant.
Senare vid ytterligare frågande om samma fenomen kan svaret nyanseras eller till och med förändras helt. Detta visar att det ofta är
nödvändigt att återkomma till centrala teman eller frågor.

3.1.3 ANT och SCOT som metod
Aktörsnätverksteori (ANT) ger inte bara ett teoretiskt, utan också
ett metodologiskt stöd för kunskapsutveckling om utveckling av
teknologier och artefakter (Walsham, 1997, s 469). Även SCOT som
teoretiskt raster ger ett metodologiskt stöd. Detta avsnitt beskriver
på vilket sätt ANT och SCOT har påverkat min forskningsdesign
(se också Figur 3-3).
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3.1.3.1 Att kartlägga översättningsprocessen
En studie med ANT genomförs med utgångspunkten att spåra och
försöka förstå hur aktörers intressen och värden översätts och
”skrivs in, d.v.s. implementeras, i artefakten. Teknik utvecklas i
nätverk där aktörerna interagerar, vilket förändrar både aktörerna
och de artefakter som nätverket består av. Målet är att synliggöra
och avtäcka översättningsprocessen med dess organiserande och
ordnande roll (Law, 1992). Detta sker genom empirinära forskning
där forskaren ”följer aktörerna” och studerar nätverkets aktörer
och deras handlingar (Latour, 1996).
De handlingar som är i fokus är de handlingar som leder till en
omvandling av IT-systemet. ANT fokuserar därför den förhandling som leder fram till, eller inte leder fram till, en viss tekniks
framgång (Monteiro, 2000). Genom att följa översättningarna, interaktionerna, från olika perspektiv ska forskaren få tillräcklig
kunskap för att förstå och förklara en artefakts lyckande eller misslyckande (Latour, 1991, s 129).
3.1.3.2 Att följa aktörerna
Om vi vill förstå teknikutveckling som en social process måste vi
studera artefakten som aktörerna ser den (Bijker, 1995, s 49-50). Vi
ska ”följa aktörerna” och se världen utifrån deras ögon (Bijker,
1995; Latour, 1996). I en analys enligt ANT bör inte analytikern på
förhand avgöra vad som är väsentligt eller icke väsentligt utan det
är aktörerna inom nätverket som har tolkningsföreträde när det
gäller sig själva och sina förbindelser (Latour, 1998, s 160). ”[…]
let’s say that our sociology prefers a local history whose framework is defined by the actors and not by the investigator.” (Latour, 1996, s 19)
Utveckling av kunskap om värdens roll vid utveckling av ITsystem och analys av datoriseringens sociala konsekvenser kräver
att forskaren går utanför det specifika och lokala. Genom att gå
från mikroperspektivet till makroperspektivet blir det möjligt att
säga någonting mer om det som studeras. Jag har utgått från det
lokala för att sedan göra jämförelser och tolkningar. Detta för att
kunna ta ställning och säga någonting mer generellt. Jag har kallat
detta förfaringssätt ”reflekterande värdeanlays” (se Avsnitt 3.2
nedan). Detta arbetssätt skiljer sig från det som förordas av ANTforskarna, som menar att tolkningar ska definieras av de studerade
aktörerna (se kritik i Avsnitt 2.2.4.6).
3.1.3.3 Att definiera aktörerna
En central fråga i den här typen av ansats är vem som ska definieras som aktör. För att hjälpa mig med detta har jag inspirerats av
- 56 -

innebörden i begreppet ”relevanta sociala grupper” (Bijker, 1995).
En relevant social grupp har jämförbara föreställningar om en viss
teknologi (Bijker, 1995). Dessa föreställningar benämns ”teknologisk ram” som håller samman, och skiljer ut, olika relevanta sociala
grupper (Law & Bijker, 1992). Den teknologiska ramen strukturerar interaktionen mellan aktörerna inom en relevant social grupp
och inkluderar de element som skapat aktörernas föreställningar
om artefakten (Law & Bijker, 1992; Bijker & Law, 1994; Orlikowski
& Gash, 1994). Vad som ingår i en specifik teknologisk ram skiljer
sig åt från fall till fall (Bijker, 1995). Exempel på kategorier som kan
ingå i en teknologisk ram är mål, huvudproblem, problemlösningsstrategier, teorier, tyst kunskap och arbetsmetoder (Bijker,
1995, s 125).
Jag väljer att modifiera begreppet ”relevanta sociala grupper”, och
talar i stället om aktörsgrupper. 41 Fokuseringen på relevanta sociala
grupper riskerar att förbise viktiga sociala eller politiska strukturer
då aktörer utan röst inte upptäcks. De värden en aktör vill främja
och arbetar mot är relaterade till deras intressen, vilket är sammanbundet med deras position och organisatoriska roll (Mumford,
1981, s 25; Lyytinen & Hirschheim, 1987). Även om intressen och
värden är individuella, så delas dessa ofta av flera aktörer i en aktörsgrupp. För att möjliggöra analys krävs det en viss stabilitet och
då utgår jag från att det som håller samman aktörsgrupperna är
deras relativa stabila intressen, som delvis avspeglas av deras arbetsuppgifter och organisatoriska roll42. Dessutom kan antalet aktörsgrupper och typer av grupper växla under den tid som analysen täcker. Under en så pass lång tid som en datoriseringsprocess
kan täcka, går olika aktörer och aktörsgrupper in och ut ur datoriseringsprocessen beroende på vilka som värvas.

Synen på aktörsgrupper liknar Mitroffs och Linstones (1993, s 141) definition av intressenter som är ”[…] any individual, group, organization, institution that can affect as well as be affected by an individual’s, group’s, organization’s, or institution’s policy or policies”. I mitt arbete fokuseras individen
som handlande, medskapande och medveten – därför har jag valt att använda begreppet ”aktörer” eller ”aktörsgrupper” i stället för ”intressenter”.
42 Se Bijker och Law (1994, s 293 & 300) för en diskussion om behovet att,
trots längtan till ”the seamless web” och rädsla för reduktionism, utgå från
sociala grupper som något stabilt i empiriska studier.
41

- 57 -

3.2 Analys av fallstudierna – Reflekterande
värdeanalys
En reflekterande värdeanalys innebär en analys av värden med ett
reflextivt och tolkande förhållningssätt. Reflektion uppstår i skärningspunkten mellan de empiriska fenomenen, tolkaren och den
sociala kontexten (Alvesson & Sköldberg, 1994). Reflektion innebär
att gå utanför en fast föreställning och se vad föreställningen inte
stödjer (Alvesson & Sköldberg, 1994). Genom att kombinera tidigare och framväxande kunskap med en induktiv analys stödjer jag en
reflekterande hållning.
Figur 3-3 nedan beskriver hur jag har använt teori och empiri för
att utveckla kunskap om datoriseringens värden. Avhandlingens
forskningsdesign utvecklades ur tidigare egna studier av äldreomsorg (Hedström, 2000) och en läsning av Latour (t.ex. Latour, 1987,
1991, 1996), Bijker (t.ex. Bijker & Law, 1994; Bijker, 1995), Kling
(t.ex. Kling m. fl., 2000), Mumford (t.ex. Mumford, 1981) samt
Danziger m.fl. (Danziger m. fl., 1982). Jag har valt att genomföra
analysen i två steg. Först har jag genomfört en induktiv analys
inom fallen och resultatet från den induktiva analysen, kategorierna ”värdeområden”, ”aktörsgrupper” samt ”effekter”, har legat
som grund för korsanalys och jämförelse mellan fall (Yin, 1994). I
korsanalysen jämfördes och utvecklades innebörden och innehållet
i dessa kategorier vidare. Resultatet från korsanalysen låg sedan
till grund för relatering till tidigare kunskap från framför allt omsorgsarbete. Därmed har analysen av det empiriska materialet genomförts som en kombination av induktion och deduktion
(Alvesson & Sköldberg, 1994).
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Förförståelse

Teori
T.ex. ANT,
SCOT,
värdeteori

Forskningsdesign
9 Forskningsfrågor
9 Forskningsansats
9 Fallstudieobjekt
9 Analysram och analysenheter

Genomförande
av induktiv
analys

Figur 3-3:

Teori
T.ex. omsorg

Sofia Omfale
9 Värdeområden
9 Aktörsgrupper
9 Effekter

Framväxande
kunskap
9 Värdeområden
9 Aktörsgrupper
9 Effekter

DocIT
9 Värdeområden
9 Aktörsgrupper
9 Effekter
Mini -pAKT
9 Värdeområden
9 Aktörsgrupper
9 Effekter
SÅVA
9 Värdeområden
9 Aktörsgrupper
9 Effekter

Vidareutvecklad
kunskap

Teorirelatering

Genomförande
av korsanalys

Beskrivning av forskningsprocessen

3.2.1 Teoretiska utgångspunkter och induktiv analys
Enligt Walsham (1995) kan teori i en tolkande studie användas inledningsvis som grund för forskningsdesign och datainsamling,
för att styra fortsatt datainsamling och analys samt som en slutprodukt av forskningen. Jag har arbetat med en teoretisk utgångspunkt vad gäller utveckling av forskningsdesign (se Figur 3-3
ovan). Teori och egna erfarenheter från att forska (Hedström, 2000)
och arbeta inom äldreomsorg har stöttat val av forskningsansats,
val av fallstudieobjekt, formulering av forskningsfrågor samt utveckling av analysram och analysenheter. Dessutom har den framväxande kunskapen använts som vägledning i fortsatt analys (s.k.
theoretical sampling) (se Avsnitt 3.2.2 nedan).
Min övergripande forskningsansats kan beskrivas som ”Multigrounded Theory” som syftar till att utveckla teori genom att arbeta med empirisk, teoretisk och intern grundning (Goldkuhl &
Cronholm, s 4-5). Detta innebär en kombination av empiriska data,
tidigare teori och god överrensstämmelse inom den framväxande
teorin (Goldkuhl & Cronholm, s 4-5).
Som stöd för att utveckla kunskap med stark empirisk förankring
har jag kombinerat en induktiv analys enligt Grounded Theory
(GT) (Glaser, 1978; Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1998) med en
teoretisk utgångspunkt. Strauss & Corbin (1998) diskuterar användning av teori och menar att teori, eller ännu hellre tidigare er-
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farenhet, kan vara ett nödvändigt stöd vid det inledande empiriska
arbetet. De påpekar dock att det är viktigt att hålla en öppenhet
gentemot upptäckter i det empiriska materialet. GT ger stöd för
systematisk analys av empiriska data och en spårbar kunskapsutveckling (Strauss & Corbin, 1998). Däremot har GT fått mycket kritik då en alltför ortodox användning av GT riskerar att tidigare utvecklad kunskap förbises under kunskapsutvecklingsprocessen
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Goldkuhl & Cronholm, 2003). Dessutom riskerar en ofokuserad datainsamling att det empiriska materialet blir alltför divergerande och därmed en otillräcklig bas för
kunskapsutveckling (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Samtidigt kan
en stark deduktiv ansats medföra att datainsamling och analys blir
alltför styrd av de teorietiska utgångspunkterna på bekostnad av
de empiriska iakttagelserna. Genom att kombinera en deduktiv utgångspunkt med ett induktivt angreppssätt för analys stödjer jag
både en fokuserad datainsamling och en öppen kunskapsutveckling. Jag tar hänsyn till tidigare kunskap samtidigt som jag säkerställer att kunskapsutvecklingen sker utifrån den empiriska basen
(Goldkuhl & Cronholm, 2003).

3.2.2 Induktiv analys inom fall
Den induktiva analysen, med syfte att identifiera datoriseringens
värden och aktörer genomförde jag separat på varje fall med hjälp
av GT (Strauss & Corbin, 1998). Analysen resulterade i en kategorisering av värdeområden, aktörsgrupper och förväntade samt upplevda effekter för varje fall (se Figur 3-3 ovan).
Den induktiva analysen har haft tre steg:
1. Värdeanalys som fokuserar innebörden i värden.
2. Aktörsanalys med syfte att upptäcka vilka aktörer som
driver eller upplever vilka värden.
3. Effektanalys med syfte att jämföra förväntade och upplevda effekter av datorisering43.
I tabellerna nedan ger jag ett exempel på hur jag arbetat med den
induktiva analysen (Tabell 3-2 och 3-3). Analysen har utgått från
och baserats på citat från intervjuer eller dokument och gjorts rad
för rad (Glaser, 1978). Analysenhet (Patton, 1990) har varit aktörers
uttalanden om förväntade och upplevda effekter av datorisering.
Här har jag studerat handlingar eller ord som visar gillande eller

43 För en närmare beskrivning av hur jag har analyserat och studerat datoriseringsprocessens förväntade och upplevda effekter se Avsnitt 2.5.
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ogillande, samt handlingar med syfte att nå ett visst mål eller resultat (Kluckhohn, 1951) (se Avsnitt 2.1.3).
Jag har noterat vem som gör uttalandet och om uttalandet har någon speciell riktning, d.v.s. vilken aktörsgrupp uttalandet handlar
om. Sedan lyfts centrala begrepp avseende effekter fram som jag
har hittat i uttalandet, s.k. friläggande tolkning (Ödman, 1979).
Nästa steg innebär en kategorisering i värdeområden med syfte att
gå bakom det omedelbara och direkta och försöka se ”vad handlar
detta om” (Strauss & Corbin, 1998). Analysarbetet har karaktäriserats av tilldelande tolkning (Ödman, 1979), vilket i detta fall innebär kategorisering av förväntade och upplevda effekter (värdeomdömen) utifrån den bakomliggande värdegrunden. Som analysverktyg har jag använt mig av GT och dess arbetssätt för att upptäcka, innebördsbestämma och relatera täta (innehållsmässigt varierande och rika) kategorier (Strauss & Corbin, 1998). De upplevda
effekterna är uppdelade i effekter som är realiserade, orealiserade
eller oväntade (se Tabell 2-1 i Avsnitt 2.5.1.1).
Tabell 3-2:

Kategorisering av förväntade effekter (illustrerade med
exempel)

Uttalare/från ak- Riktning/om Centrala
Värdeeffektbegrepp områden
törsgrupp
vilken aktörsgrupp
”Det är problem med Verksamhetschef Vårdbiträden Informations- Integraöverföring
tionsinformationsöverföring
värden
från natten till kvällen i
Gistad.” (Mötesanteckningar, 1999-12-03)
Förväntad effekt

Tabell 3-3:

Kategorisering av realiserade, orealiserade och oväntade
effekter (illustrerade med exempel)

Realiserad effekt

Orea- Oväntlisead efrad
fekt
effekt

"Vi använder
visa händelseöversikt och så
använder vi registrera händelser.” (Intervju,
användare/SÅVA vårdbiträde natt,
2003-09-22)

Uttalare/från
aktörsgrupp
Vårdbiträde

Riktning/om
vilken aktörsgrupp
Vårdbiträden

Centrala
effektbegrepp

Värdeområden

InformaIntetionsgraöverföring tionsvärden
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Kategorierna har utvecklats genom s.k. ”theoretical sampling” (se
Figur 3-4) där de framväxande kategorierna fungerat som vägledning i fortsatt datainsamling och analys (Strauss & Corbin, 1998).
”Theoretical sampling” syftar till att empirigrunda och öka kategoriernas variation och rikhaltighet (Strauss & Corbin, 1998). Analysen fortgick tills kategorierna stabiliserades gällande innebörd och
variation. Mättnad uppstod och ytterligare analys gav inte ökad
kunskap om datoriseringens effekter (Strauss & Corbin, 1998).
Fall 4
Fall 3
Fall 2
Fall 1

Figur 3-4:

Principen vid ”theoretical sampling”

3.2.3 Analys mellan fall
Korsanalys syftade till att vidareutveckla och berika den framväxande teorin och upptäcka likheter och skillnader mellan fallen
(Patton, 1990). Resultatet från korsanalysen har sedan relaterats till
teoretiska begrepp baserade i framför allt forskning om äldreomsorg (t.ex. från Eliasson, 1992b; Beck, 1997). Även här använde jag
principen om ”theoretical sampling” och empirisk mättnad
(Strauss & Corbin, 1998) (se Figur 3-4 ovan).
Korsanalysen har följt vad Yin (1994, s 45f) benämner bokstavlig
replikering (”literal replication”). Detta innebär att ett mått på studiens hållbarhet är att liknande resultat har uppnåtts i fallen, vilket
ökar förklaringskraften. I mina fall har analyserna (se Kapitel 5-8)
nått jämförbara resultat med avseende på värdeområdenas innehåll, vilka aktörsgrupper som driver och påverkas av datoriseringsprocessen samt värden som drivkraft eller konsekvens (se
Kapitel 9).

3.3 Studiens giltighet
Det finns olika sätt att reflektera över giltigheten för en kvalitativ
studie. En utgångspunkt kan vara möjlighet till generalisering och
studiens trovärdighet utifrån validering. I Avsnitt 9.5, diskuterar
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jag kunskapsbidragens möjlighet till generalisering och trovärdighet utifrån ett antal principer om tolkande forskning (Klein & Myers, 1999). Det här avsnittet fokuserar studiens giltighet utifrån validering.

3.3.1 Validitet
I kvalitativa studier innebär validitet kontroll av trovärdigheten utifrån stöd i empiri och rimliga tolkningar av det empiriska materialet (Svensson, 1996). Validitet är ingen inneboende egenskap hos
någon speciell forskningsmetod utan något relativt (Svensson,
1996). Trovärdigheten skapas i forskningssituationen, d.v.s. vid val
och användning av angreppssätt och metod, i redovisning och
tolkning av det empiriska materialet och i konklusionen. Validiteten är med andra ord beroende av studiens specifika kontext och
syfte (Svensson, 1996). Jag särskiljer mellan två typer av validitet:
pragmatisk (Patton, 1990) och akademisk validitet44.
3.3.1.1 Pragmatisk validitet
Den pragmatiska validiteten innebär att forskningsfrågorna är relevanta för målgruppen, att kunskapsbidragen har en praktisk nytta (Patton, 1990) och att analysen är trovärdig (Svensson, 1996).
Mina forskningsfrågor har uppkommit i mötet mellan min erfarenhet från studieområdet och tidigare forskning. Forskningsfrågorna är med andra ord både teoretiskt och empiriskt förankrade.
Dessutom har arbetssättet, och särskilt i fallen SÅVA och DocIT,
inneburit ett nära samarbete med det empiriska fältet där ett centralt syfte var att bidraga till en förbättrad verksamhet. Även detta
bidrager till att öka den pragmatiska validiteten.
3.3.1.2 Akademisk validitet
Den akademiska validiteten är i högre grad fokuserad på det forskningsmässiga tillvägagångssättet. Här kan validitet uppnås genom
triangulering, återkoppling från informanter och prövning45 av experter (Svensson, 1996).

44 Pragmatisk respektive akademisk validitet kan jämföras med diskussionen om ”relevance” eller ”rigor” som förts inom IS-forskning (se t.ex.
Benbasat m.fl., 1999).
45 Svensson (1996) talar i stället för ”prövning” om ”konsensus”. Syftet är
att pröva tolkningar tills konsensus uppstår mellan experter (t.ex. forskare). Jag tycker att det är ett alltför högt ställt, och troligtvis inte ens alltid
önskvärt krav, att experter ska vara ense om ett forskningsresultat. I stället
väljer jag att diskutera validitet utifrån en prövning av experter.
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Triangulering
Triangulering innebär att studien ska präglas av mångfald och en
kombination av insamlingsmetoder (metodtriangulering), datakällor (datatriangulering), analysmetoder (analystriangulering) och
teorier för att tolka data (teoritriangulering) (Patton, 1990, s 464).
Olika insamlingsmetoder, datakällor, analysmetoder och teorier
fångar olika aspekter och bidrager till en teori som är både trovärdig och tät.
Jag har framför allt arbetat med data- och teoritriangulering. Metodtriangulering innebär, enligt Patton (1990) en kombination av
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Jag har enbart arbetat med kvalitativa forskningsmetoder och då inte med metodtriangulering. Däremot har jag arbetat med datatriangulering och
samlat in data från en mängd olika källor, från olika tidpunkter
och sammanhang. Dessutom har jag jämfört olika informanters uttalanden om samma fenomen. Detta ökar studiens trovärdighet.
Jag har inte arbetat med analystriangulering i meningen att analysen av det empiriska materialet gjorts med hjälp av olika analytiker
för att möjliggöra kompletterande perspektiv och tolkningar (Pattton 1990). Däremot är det möjligt att säga att jag har gjort analystriangulering genom att kombinera deduktion med induktion. En
kombination av analytiska ansatser ökar möjligheten till olika
tolkningar och på så sätt ökar trovärdigheten. Nära förknippat
med analystriangulering är teoritriangulering, som innebär analys
med hjälp av en kombination av teorier. Då analysen haft en stark
induktiv prägel har jag inte använt teoritriangulering vid analys.
Däremot har jag kombinerat olika teorier om teknikutveckling
med teorier om omsorgsarbete och omsorgsarbetets datorisering
samt värdeteori vid utveckling av forskningsdesign.
Återkoppling från informanter
Validering kan också ske genom att informanterna får ge återkoppling på olika delar av studien. Jag har återkopplat intervjuer med
informanterna för att undvika felaktigheter, missförstånd och ge
de intervjuade en chans att ångra uttalanden. Efter att intervjuerna
har skrivits ut eller sammanställts har jag skickat dem till informanterna med uppmaning att reagera på texten46. Arbetet med
DocIT och SÅVA har inneburit en kontinuerlig validering av mina
tolkningar. I fallet med DocIT prövade jag under projektmötena
olika tolkningar av situationer för att få återkoppling. Arbetet med

46 Detta gäller inte de intervjuer som genomförts i samband med observation då dessa observationsanteckningar är svåra att följa för informanten.
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att utveckla SÅVA har inneburit en konstant värdering, prövning
och omvärdering av tolkningar. Dessutom har de empiriska beskrivningarna och analyserna återkopplats till de personer som jag
samarbetat med under det empiriska arbetet.
Prövning av experter
Genom att låta experter pröva olika tolkningar av det studerade
fenomenet kan forskaren få fler infallsvinklar och en bedömning
av studiens trovärdighet. Författande av artiklar, presentation på
konferenser och seminarier är delar av forskning och forskarutbildning. Jag har i hög grad utnyttjat alla dessa möjligheter till reflektion och vidareutveckling. Detta har varit mycket viktigt inte
bara för att pröva och därmed stärka hållbarheten i analys och argumentation, utan också för att bidraga till den samlade kunskapsutvecklingen.

3.4 Forskningsetiska reflektioner
Kvalitativ och nära forskning innebär intervention i människors
liv. Som forskare har man ansvar inte bara för att de personer som
man möter under forskningsprocessen inte utnyttjas eller blir
kränkta, utan också för att de resultat som produceras är etiskt försvarbara. Forskningsetik rör, i vid mening, etiska problem som kan
uppstå i forskningens genomförande (Petersson, 1994). Dessa etiska krav ska forskaren ta hänsyn till samtidigt som forskningsproblem ska anses vara relevanta och studien ska genomföras på ett
gott sätt (forskningskravet) (Vetenskapsrådet, u/å).
Forskaren ska inte bara syssla med ett ur forskningspolitisk synpunkt viktigt problem och göra det med
hållbara metoder på ett kvalitativt gott sätt. Han måste också bemöda sig om att samtidigt ta etiska hänsyn
till alla de människor (eller kännande varelser) som
berörs av hans verksamhet, direkt eller indirekt. I
denna mening styrs forskningen också av etiska normer. (Petersson, 1994)

Det finns en stark relation mellan kvalitativt god forskning och
forskning som tar etiskt hänsynstagande, d.v.s. tar hänsyn till individen (individskyddskravet). Forskaren ställs i sin forskning inför moraliska val om forskningens syfte och genomförande. Det är
viktigt att forskaren är medveten om forskningsetiska problem och
ställningstagande och att kompromisser mellan forskningskravet
och etiska hänsynstagande gentemot individen görs reflekterat och
med hänsyn till både långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser
(Vetenskapsrådet, u/å).
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3.4.1 Forskningsetiska principer
Det human-vetenskapliga forskningsrådet har utvecklat forskningsetiska principer som syftar till att ”[…] ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att
vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” (Vetenskapsrådet, u/å). Individskyddskravet består av fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u/å).
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare om deras betydelse i forskningsprojektet. Under avhandlingsarbetet har jag informerat informanterna om orsaken till att jag vill prata med just dem, vilken
som är deras roll i förhållande till andra informanter och hur informationen som de ger ska användas. Jag utgår från att deltagandet har varit frivilligt då jag har frågat om dessa personer velat
ingå i studien.
Samtyckeskravet innebär att informanterna ska lämna samtycke.
Att arbeta tillsammans med eller intervjua personer skulle vara
mycket svårt utan deras samtycke. Forskningen har bedrivits öppet där alla varit informerade om min roll. Det kan ha förekommit
något fall i exempelvis en observationssituation där någon inte velat deltaga eller att överordnande utövat påtryckningar, men detta
är mycket svårt att kontrollera. De personer som jag har haft mer
direkt kontakt med, har i varje fall samtyckt till deltagande.
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter ska hanteras och
förvaras konfidentiellt utan risk att obehöriga kan ta del av dem.
Detta avhandlingsarbete har endast i undantagsfall berört etiskt
känslig information. Under arbetet med utvecklingen av SÅVA
skrev vi under en förbindelse om tystnadsplikt då vissa uppgifter
berörde etiskt känslig information om enskilda individer. Data
rörande de empiriska studierna har förvarats på mitt kontor. För
att säkerställa att ingen känner sig utpekad är enskilda anonymiserad. Trots detta är det möjligt för väl insatta personer att identifiera
enskilda individer, men det ser jag inte som något problem då avhandlingen inte berör personbeskrivningar.
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om enskilda
personer endast får användas för forskning. Detta ser jag inte som
något problem, då jag inte har för avsikt att använda mitt material
för något annat än forskning
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Förutom fyra ovanstående principer ger det human-vetenskapliga
forskningsrådet två rekommendationer (Vetenskapsrådet, u/å).
Den första menar att informanter bör ta del av etiskt känsliga avsnitt eller kontroversiella tolkningar innan publicering. Denna rekommendation har jag följt då jag kommunicerat mina resultat
med berörda aktörer innan avhandlingen publicerades. Den andra
rekommendationen säger att forskaren bör fråga informanter om
de vill veta vart forskningsresultaten kommer att publiceras och
om de vill ha en rapport eller sammanfattning. Även detta har jag
följt då jag vid projektens början och vid varje intervju berättat hur
deras berättelser ska användas och publiceras. Jag har också erbjudit dem en kopia på avhandlingen.
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DEL 2
Empiri och analys

I denna andra del beskrivs avhandlingens empiri och analys. Del två inleds med en beskrivning av äldreomsorg och dess värden. Sedan följer de
fallstudier som avhandlingens resultat bygger på. Kapitel fem beskriver
och analyserar upphandling och användning av Sofia Omfale. I Kapitel
sex beskrivs och analyseras utveckling och användning av mini-pAKT.
Kapitel sju illustrerar upphandling och användning av DocIT och Kapitel
åtta avslutar empiridelen med en beskrivning av utveckling och användning av SÅVA.
Införande och användning av IT-system inom äldreomsorg styrs av, och
skapar, olika värden. Men dessa värden är sällan direkt uttryckta, utan
härleds från aktörers handlingar och uttalanden. Vilka värden som uppmärksammas skiljer sig åt beroende på aktörens organisatoriska position.
Genom att kategorisera värdeuttalanden i olika värdeområden visar jag
hur olika aktörsgrupper tilldelar användning av IT olika typer av värden.
Jag har i min analys av datoriseringens värden induktivt genererat fyra
värdeområden som kan relateras till datorisering av äldreomsorg. Dessa
är förvaltningsvärden, integrationsvärden, omsorgsvärden och professionsvärden. För att underlätta fortsatt läsning beskrivs dessa värdeområden kortfattat.
Förvaltningsvärden innebär en syn på IT som verktyg för effektivisering,
kostnadsbesparingar och produktionsökningar, administration, kvalitetssäkring och informationssäkerhet. Integrationsvärden handlar om att se
IT som ett verktyg för samarbete samt utveckling av gemensamma synsätt och arbetsrutiner. Omsorgsvärden fokuserar användning av ITsystem för att öka kvaliteten i mötet mellan den omsorgsgivande och omsorgstagande individen. Professionsvärdena avser på vilket sätt användning av IT-system ses som ett led i en stärkt profession och ökad professionalisering. Värdeområdet professionsvärden innebär bl.a. användning
av IT för att modernisera och höja omsorgsarbetets status, utveckling av
vårdbiträdesrollen, stöd för omsorgsarbetets synliggörande samt kunskapsutveckling och stöd för normer.
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4

Omsorgsverksamhet och omsorgens
värden
Syftet med Kapitel fyra är att ge min syn på äldreomsorgen och då
med ett särskilt fokus på de delar som jag anser vara relevanta att
förstå vid införande och utveckling av IT-system. Kapitlet inleds
med en övergripande beskrivning av offentlig kommunal äldreomsorg, sedan följer en analys av omsorgens värden. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av omsorgens värden.

4.1. Omsorgspraktiken
Detta avsnitt beskriver omsorgspraktiken och ger en översiktlig
beskrivning av svensk kommunal äldreomsorg.

4.1.1 Begreppet omsorg
Ett centralt begrepp i den här avhandlingen, men framför allt i den
praktik som jag studerar, är begreppet ”omsorg”. Detta begrepp
används i olika sammanhang med olika betydelser. Det förekommer även i sammanslagningar såsom ”omsorgspraktik” eller ”omsorgsrationalitet”. Begreppet kan spåras tillbaka till fornsvenskan
och begreppet ”umsorgh” som betyder bekymmer, oro och omtanke (Nationalencyklopedin, 2002). Som synes så består ”omsorg”
av två led – ”om” och ”sorg”. Om man dessutom ser till dagens
användning av begreppet för det tankarna till en betydelse som
innefattar att se till någons sorg. Att underlätta det som är svårt.
Nationalencyklopedin (2002) definierar ”omsorg” som ”[…] det att
ägna sig åt (noggrann) vård och skötsel av någon eller något”. Med detta menas, som jag uppfattar det, att det ska finnas ”[…] en kvalitet i
relationen mellan människor” (Eliasson, 1992a, s 208). I omsorgsarbetet kan man tydligt se att det finns en praktisk såväl som emotionell dimension av begreppet omsorg. Szebehely (1995, s 40) exemplifierar detta med att omsorg är nära besläktat med uttrycken
sörja för (d.v.s. hjälpa och ta hand om) och sörja med (d.v.s. känna
för och med). Omsorg för tankarna till en relation som bygger på
respekt, ömsesidighet, kärlek, medkänsla och tillit. En omsorgsgivande handling inom offentlig äldreomsorg består sålunda både
av det praktiska; den beställda tjänsten, och av det emotionella och
omsorgsgivande – d.v.s. kvaliteten i mötet mellan den omsorgsgi-
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vande och omsorgstagande individen. Att hemtjänst ska utföras
med omsorg är självklart för både omsorgsgivarna och det omgivande samhället47. Men att detta sker kan ändå inte garanteras då
omsorgen uppstår i relation mellan människor och är betingat av
den lokala kontexten och individernas samspel.
Omsorg är ett begrepp som har fått beteckna olika institutioner i
välfärdsstaten, som äldreomsorg och barnomsorg (Eliasson,
1992a). I och med att vi har institutionaliserat hjälpen till exempelvis de äldre så har vi också identifierat nya roller: omsorgsgivare
och omsorgstagare, där omsorgsarbete är ett lönearbete (Eliasson,
1992a). Omsorg om de äldre kan utföras av individen eller av kollektivet, som oavlönat frivilligarbete eller som betalt lönearbete (se
Tabell 4-1). Man kan säga att äldreomsorgen sträcker sig från det
oavlönade enskilda arbete som utförs av vänner och släktingar till
det kollektiva lönearbetet i kommunal eller privat regi. I den här
avhandlingen studeras kollektiv och avlönad äldreomsorg i kommunal regi.
Tabell 4-1:

Olika former av äldreomsorg (Gynnerstedt, 1993, s 15)

OAVLÖNAT
Anhöriginsatser
Frivilliga insatser
KOLLEKTIV Välgörenhet
Föreningsaktiviteter
INDIVID

LÖNEARBETE
Privat hemhjälp
Anställd anhörigvårdare
Kommunal äldreomsorg
Privat äldreomsorg

4.1.2 Kommunal äldreomsorg
En kommuns främsta uppgift är att serva medborgarna. Kommunens kontakt med medborgarna ska bygga på demokratiska principer och servicen ska ske på lika villkor. Enligt Wallenberg (1994)
kan kommunal verksamhet delas upp i tre huvuddelar:
• Infrastruktur; t.ex. gator, avlopp, energi och dylikt.
• Myndighetsutövning; socialbidrag, omhändertagande,
miljökontroll och så vidare.
• Individuell service; barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, utbildning för barn och ungdom.

Att detta är viktigt för samhället syns bl.a. i regeringsformens andra paragraf där det stipuleras att ”Den offentliga makten skall utövas med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” samt i socialtjänstlagen där individens rätt till trygghet, självbestämmande och integritet betonas (Bergstrand, 2001).
47
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Ungefär var femte arbetstagare i Sverige finns inom kommunerna
(Svenska kommunförbundet, 2002). Den största delen av de kommunalanställda (30 procent) finns inom området vård och omsorg,
där omvårdnadspersonalen utgör två tredjedelar av all personal
inom vård och omsorg (Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2000). Vårdyrket är starkt kvinnodominerat och det
syns tydligast inom gruppen omvårdnadspersonal48 där 93 procent
av de anställda är kvinnor (Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2000). Att äldreomsorg är en viktig kommunal
verksamhet syns i andelen hjälpmottagare där ca 8 procent, eller
drygt 125 300, av Sveriges befolkning över 65 år har hemhjälp
(Socialstyrelsen, 2001). Den största insatsen inom den kommunala
äldreomsorgen är hemtjänst (Svenska kommunförbundet, 2001b).
Målet med kommunal äldreomsorg är att ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva ett så självständigt och normalt liv som
möjligt (Svenska kommunförbundet, 2001b). Detta innebär bl.a. att
de ska kunna bo kvar i den egna bostaden och att den vård och
omsorg de behöver kan ges i hemmet. Kommunernas ansvar för
vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)49. Äldreomsorg styrs av socialtjänstlagen
medan kommunens sjukvårdsgivande insatser regleras av hälsooch sjukvårdslagen (Svenska kommunförbundet, 2001a). Finansiering sker genom kommunalskatten. Äldreomsorg innebär stöd och
hjälp i hemmet för personer över 65 år, och innefattar därmed åtgärder för att kompensera olika typer av funktionshinder som äldre kan uppleva i sin vardag (Svenska kommunförbundet, 2001a).
Hemhjälp är en medborgerlig rättighet (Szebehely, 1995, s 212 ff). I
socialtjänstlagens tredje kapitel paragraf sex stipuleras det att ”Socialtjänsten bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande
social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt
med andra” (Bergstrand, 2001). Personer får hjälp med sådant som
48 Med omvårdnadspersonal avses i Svenska kommunförbundets och
Landstingsförbundet skrift personal som rekryterats från omvårdnadsprogrammet i gymnasiet, d.v.s. sjukvårds- och laboratoriebiträden, skötare, vårdare och vårdbiträden (Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2000).
49 Den kommunala sjukvården utförs under överinseende av legitimerad
personal såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Att
dessa yrkesgrupper regleras under HSL innebär att det är de enskilda personerna som tar ansvar för utförande av sjukvården. Detta innebär vidare
att det är HSL-personalen som avgör och ansvarar för delegering av uppgifter till personal som saknar formell legitimation (Svenska kommunförbundet, 2001a).
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de skulle utföra själva om de kunde. Omsorgstagaren bor i det
egna hemmet som kan vara lokaliserat mer eller mindre i anslutning till ett centralt beläget servicehus. Omsorgen om de äldre kan
definieras i generella och individuella insatser (Svenska kommunförbundet, 2001a). De generella insatser rör sådana åtgärder som
säkerställer tillgången på bostäder, affärer och kommunal service
(t.ex. bibliotek, samlingslokaler). Andra generella insatser som kan
vara av vikt för att trygga ett gott liv är tillgången till och kvaliteten på olika typer av fritidsaktiviteter, fotvård, förebyggande hälsovård, matdistribution mm. De individuella insatserna ges oftast
som tjänster av servicekaraktär såsom hemmets skötsel, ärenden
och inköp samt omsorgsinsatser. Dessa är tjänster som behövs för
att ”[…] tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov” (Svenska kommunförbundet, 2001b). Omsorgsinsatser kan bestå av hjälp med
påklädning, ätning, personlig hygien samt insatser som hjälper
vårdtagaren att känna sig trygg och säker i hemmet. Idag domineras hemtjänstarbetet av omsorgsinsatser och antal timmar som ägnas åt serviceinsatser minskar samtidigt som omsorg till personer
som har stora behov på grund av sjukdom ökar (Svenska kommunförbundet, 2001b). Att skilja mellan serviceinsatser och omsorgsinsatser kan bli ett problem för både omsorgsgivare och omsorgstagare. En alltför stark uppdelning i olika ”tjänster” gör att
vårdbiträdenas möjlighet att tillsammans med omsorgstagaren bedöma hur och vad som ska göras minskar. Ofta kan dessutom omsorgs- och serviceinsatser vara integrerade och även serviceinsatser
såsom städning ska utföras med omsorg och med respekt för den
hjälpsökande individens behov. Om serviceinsatser enbart ses som
utförande av en tjänst som ska ske med största möjliga effektivitet,
finns det risk att viktiga värden såsom äldres möjlighet att leva ett
aktivt och oberoende50 liv äventyras. Det blir en konflikt mellan effektivitetskravet och målet att engagera och aktivera den äldre. I
valet mellan att utföra städningen fort och att engagera och aktivera den äldre i städningens utförande är det möjligt att vårdbiträdet
tycker att det går fortare att städa själv. Detta kan också vara ett
krav från den äldre om städning ses som en separat tjänst som den
äldre beställer och betalar för per timme, han eller hon har då beställt och betalt för att få städningen utförd. Förutom insatser av
omsorgs- och servicekaraktär utför också omsorgsgivarna sjukvårdsliknande arbetsuppgifter och hemmet kan i vissa fall likställas med en vårdplats (Silfverberg, 1999).
50 I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken slås det fast att äldre
ska ”[…] kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett
aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag” (Prop.
1997/98:113).
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Att äldres andel av den svenska befolkningen har ökat (Svenska
kommunförbundet, 2001a) tillsammans med mer sjukvårdsinriktade insatser (Svenska kommunförbundet, 2001b), gör att behovet
för utveckling av äldreomsorg ökar. Sverige har den äldsta befolkningen i världen; 17 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller
äldre (Trydegård, 2000, s 17), och andelen äldre beräknas öka till
närmare 25 procent av den totala befolkningen år 2030 (Svenska
kommunförbundet, 2001a). Trots att andelen äldre har ökat, så har
det dock skett en successiv minskning av andel personer som får
hjälp (Svenska kommunförbundet, 2001a).
Det saknas ett enhetligt begrepp att använda på de personer som
får hemtjänst, de kan kallas för hemtjänsttagare, vårdtagare, pensionärer, klienter, kunder, omsorgstagare eller brukare. Det finns
med andra ord inget allmänt accepterat begrepp att använda för
att benämna de hjälpsökande individerna (Szebehely, 1995). Vilket
begrepp aktörer inom de kommunala verksamheterna väljer att
använda sig av, beror på det specifika sammanhanget. I samma
dokument kan den enskilda hjälpsökanden benämnas både brukare och kund. 51 Begreppsanvändningen beror med andra ord på vilket perspektiv som antas.
Arbete inom äldreomsorg inrymmer många olika dimensioner, och
ger också upphov till motstridiga krav som personal måste ta
ställning till. En förståelse för omsorgsarbetets natur är nödvändigt
vid verksamhetsutveckling och införande av nya tekniker såsom
IT-system. Omsorgsarbetet är i hög grad kunskapsbaserat och
kunskapsöverföring sker till stor del muntligt. För vårdbiträden är
detta både ett fysiskt och emotionellt arbete. Arbetet är ofta konkret, med operativa insatser både för verksamhetsansvariga och
omvårdnadspersonal. Situationerna skiftar ständigt och det exakta
innehållet i och upplevelsen av mötet med en hjälpbehövande kan
inte på förhand vara bestämd. I och med att man arbetar med
människor är personal inom omsorg vana att vara flexibla och lösa
problem allteftersom de dyker upp.

51 Ett exempel på detta är i ett avtal angående boservice där den hjälpsökande benämns som ”brukare” i anslutning till bestämning av typ av service eller omvårdnad (Beställning av boservice). Han eller hon ska däremot signera dokumentet som ”kund”.
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4.1.2.1 Från familjevård till myndighetsbeslut
Bakgrund och utveckling
Äldreomsorg har genomgått stora förändringar, och långt in på
1900-talet var omsorgen om de svårt sjuka och hjälpbehövande en
uppgift för familjen. Hemhjälp i Sverige startade runt 1950-talet efter brittisk förebild på initiativ av ideella organisationer
(Szebehely, 1995). 1952 tog riksdagen beslutet att landstingen skulle ansvara för den somatiska långtidssjukvården (Svenska kommunförbundet, 2001a). Runt mitten av 50-talet fanns det drygt 9000
vårdplatser för långvarigt sjuka (en tredjedel drevs av kommunerna) samt 33 000 platser på ålderdomshem (Svenska kommunförbundet, 2001a). Förutom äldre vårdades det också personer som
bedömts som sinnesslöa, sinnessjuka, kroniskt sjuka och lytesbelastade (Svenska kommunförbundet, 2001a). 1957 skedde en separering mellan sjukhemsvård och omsorg i det egna hemmet eller
på ålderdomshemmen, då staten beslutade att sjukhemmen skulle
erbjuda sådan vård som inte var möjlig att erbjuda i omsorgsmottagarens egna hem eller på ålderdomshemmet (Svenska kommunförbundet, 2001a). Men denna reform tog lång tid att genomföra och fortfarande under 1970-talet vårdades många långtidssjuka på ålderdomshemmen, och 1973 enades Kommun- och
Landstingsförbunden att kommunerna fick ersättning för boende
på ålderdomshemmen som bedömdes som långtidssjuka (Svenska
kommunförbundet, 2001a). Ädelreformen 1992 var en reaktion
mot den s.k. kompetensprincipen som innebar att ”[…] respektive
huvudman skulle ansvara efter sin ’kompetens’” (Svenska kommunförbundet, 2001a). Genom att samordna de olika verksamheter
som bedrevs inom kommunernas ålderdomshem och servicehus
med landstingens somatiska långtidssjukvård ville man förbättra
vård och omsorg för vårdtagarna samt effektivisera verksamheten
(Svenska kommunförbundet, 2001a). Ädelreformen ledde också till
att kommunerna fick ett betydligt högre sjukvårdsansvar, bl.a. genom kommunerna betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter på sjukhusen (Svenska kommunförbundet, 2001b).
Szebehely (2000) menar att hemtjänst har genomgått en förändring
under 1990-talet. Den har ”[…] förskjutits från en husligt och socialt
inriktad hjälp, där det har funnits relativt stora möjligheter för vårdbiträdet att möta olika äldres individuella och varierande behov, i riktning mot
en mer sjukvårdsinriktad verksamhet med kostnadseffektivitet som främsta ledstjärna, och med knappare hjälptider och mindre handlingsfrihet för
både vårdbiträden och hjälpmottagare” (Szebehely, 2000, s 188). Hjälpen har, säger hon, blivit mer standardiserad, uppifrånstyrd och detaljplanerad. Enligt Svenska kommunförbundet (2001a) har kom- 76 -

munerna prioriterat vård och stöd av svårt sjuka människor, på
bekostnad av service som att städa, handla och personlig samvaro.
Det har skett omstruktureringar som inneburit att vård och stöd
har koncentrerats till dem som har störst behov (Svenska kommunförbundet, 2001a). Att få hjälp med hemmets skötsel blir då
mer och mer begränsat till de personer som också har behov av
personlig omvårdnad (Svenska kommunförbundet, 2001a).
Utbildning
Vårdbiträden kan få sin utbildning genom gymnasieskolans omvårdnadsprogram, men ofta krävs ingen formell utbildning. Mer
än vart tredje vårdbiträde saknar vårdrelaterad grundutbildning
(Svenska kommunförbundet, 2001a). Inom många kommuner
finns dock introduktionsutbildningar för vårdbiträdes arbete inom
äldreomsorgen, och det förekommer också olika typer av vidareutbildningar. Orsaken till detta är äldreomsorgens ursprung som
kan sökas i kvinnans oavlönade skötsel av hemmet och familjen, i
avlönade arbeten som privatanställt hembiträde eller offentliganställd vårdare inom sjukvården, samt i ideellt arbete för olika typer
av frivilligorganisationer (Szebehely, 1995, s 13). Kvinnor, då det
ofta är dessa som utför omsorgsarbetet, har förväntats kunna klara
av arbetet utan särskilt mycket formell utbildning. Eliason (1992a)
pekar på att erfarenheter om omsorgsarbete har delgetts genom att
förmedla hemarbetets erfarenhetskunskap muntligt, och därför har
det inte uppmärksammats att det kan finnas behov av mer formell
utbildning52. Kvinnor antas dessutom besitta den förmåga och det
förnuft som gör att de kan utföra omsorgsarbete både vad gäller
den praktiska och emotionella dimensionen och behöver då ingen
formell utbildning (Eliasson, 1992a).
4.1.2.2 Äldreomsorgens organisering
Kommunernas självstyre ses som en självklar och viktig del av den
svenska demokratiska modellen. Det kommunala självstyret gör
att kommunerna själva kan besluta om äldreomsorgens organisering. Många kommunala tjänster, som exempelvis äldreomsorg,
har karaktären av myndighetsutövning, och här kan rättighetslagstiftningen komma i konflikt med det kommunala självstyret. Socialtjänstlagen är ett exempel på spänningen mellan kommunal
myndighetsövning och kommunalt självstyrelse.
Å ena sidan är rätten till bistånd (”skälig levnadsnivå”) garanterad i lagen, med länsrätt, kammarrätt och
52 För en fördjupad studie av lärande i omsorgsarbete se Ellström & Ekholm (2001).
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regeringsrätt till den behövande medborgarens skydd.
Å andra sidan fattas besluten av kommunala politiker
och tjänstemän, och biståndet finansieras via den
kommunala budgeten i konkurrens med andra angelägna behov. Statens styrning och önskan om likformlighet på hög skälighetsnivå står således i en tydlig
kontrast mot den kommunala självstyrelsens behov av
fritt beslutsfattande (Wallenberg, 1994).

Med utgångspunkt i lagstiftningen reglerar kommunfullmäktige
hur medborgarna garanteras den vård och omsorg som de lagligen
ska ha tillgång till, samt omfattningen och inriktningen på övrigt
stöd (Svenska kommunförbundet, 2001a). Kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, fastställer hur kommunens
vård och omsorg om de gamla ska organiseras genom att tillsätta
och ge uppdrag till olika nämnder såsom socialnämnd eller omsorgsnämnd. Fullmäktige beslutar också om hur omsorgen ska
kunna drivas i privat regi och på vilket sätt finansiering ska ske.
Kommunens åtaganden gentemot de äldre presenteras i dokumentet ”mål och riktlinjer” som fastställer äldreomsorgens principiella
och övergripande mål (Svenska kommunförbundet, 2001a). Dessa
verksamhetskrav är utgångspunkt för det årliga budgetarbetet
(Svenska kommunförbundet, 2001a). Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens ekonomiska planering, och genom en årsredovisning presenterar kommunstyrelsen resultatet för kommunfullmäktige (Svenska kommunförbundet, 2001a). Nämndens viktigaste politiska prioritering är att göra en avvägning mellan kostnad,
kvalitet och servicenivå (Svenska kommunförbundet, 2001a).
Tidigare var det arbetsledaren för den omsorgsgivande personalen
som bedömde en persons behov av stöd och hjälp (Svenska kommunförbundet, 2001a). Men fler och fler kommuner skiljer nu organisatoriskt på utförandet av omsorgen och beslut om bistånd
(Svenska kommunförbundet, 2001a). Det formella myndighetsutövandet är då separerat organisatoriskt och tjänstemannamässigt
från vård- och omsorgsgivandet. Myndighetsbeslutet ligger på särskilda tjänstemän som inte deltager i vårdens och omsorgens utförande. Detta för att öka vårdgivande enheters ansvar och självständighet, möjliggöra användningen av privata utförare och öka
enhetligheten mellan bedömningarna (Svenska kommunförbundet, 2001a).
Den tjänsteman som på delegation från nämnden beslutar om bistånd och särskilda boendeformer benämns ofta biståndshandläggare eller vårdbedömare (Svenska kommunförbundet, 2001a). En
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verksamhetschef (ofta enhetschef eller hemtjänstassistent) är ansvarig för utförande av vård och omsorg. Han eller hon utses av
den ansvariga nämnden och är också ansvarig inför den (Svenska
kommunförbundet, 2001a). Hon eller han gör behovsbedömning,
är arbetsledare och verksamhetsansvarig (Gynnerstedt, 1993).
Verksamhetsansvarig har idag professionell status och akademisk
utbildning (se Avsnitt 4.1.5).
Privat eller offentlig – olika driftsformer för kommunal äldreomsorg
Ekonomiskt och personalmässigt är ”individuell service”, dit äldreomsorg räknas, det största kommunala området (Wallenberg,
1994). Det finns olika sätt att organisera äldreomsorgen; med exempelvis privata entreprenader, som en beställar- utförarorganisation, eller som traditionell offentligt utförd omsorg (Bergstrand &
Hermansson, 1998). D.v.s. som en renodlad marknadsstrategi, en
blandstrategi eller en traditionell strategi (Wallenberg, 1994). Offentligt finansierad äldreomsorg i privat regi innebär att annan juridisk person (kan vara privata bolag, ekonomiska föreningar eller
stiftelser) än kommunen svarar för driften (Bergstrand & Hermansson, 1998). En beställar- utförarorganisation innebär att beställningen av omsorgen är skiljd från dess utförande. Genom en
tydligare ansvarsfördelning mellan den som formulerar och beställer ett uppdrag, och den som utför uppdraget hoppas man åstadkomma en ökad rättssäkerhet för den enskilde (Bergstrand &
Hermansson, 1998). Det finns olika sätt att organisera en beställarutförarmodell. Vissa kommuner har inrättat en särskild enhet för
behovsbedömning, med resultatenheter som utför omsorgen.
Andra kommuner har dessutom delat upp ledningsfunktionen i en
beställarchef och en produktionschef. Även den politiska organisationen kan följa detta mönster med en beställarnämnd och en produktionsstyrelse.
Organiseringsformer och driftformer varierar mellan olika kommuner under olika tider. Men även om det är en privat entreprenör som utför omsorgen, är det fortfarande kommunen som har
ansvaret för verksamheten, och krav på kontroll och uppföljning
kvarstår. Inflytandet från det privata näringslivet syns inte bara
genom alternativa driftsformer, även språket inom äldreomsorgen
har genomgått en näringslivsanpassning, med äldre som har
kommit att betraktas som ”kunder” och att man som ”kund” kan
köpa ”tjänster” som ”social samvaro”. Både ideologiska och ekonomiska argument har använts för att uppmuntra konkurrensutsättning av verksamheter (Szebehely, 2000). Mängden offentligt finansierad äldreomsorg i privat drift tredubblades mellan 1993 och
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1999 och omfattade då cirka nio procent av de äldre som har omsorgsinsatser (Szebehely, 2000).
Denna ”marknadisering” av äldreomsorgen är inte självklar. Tidigare hade kommunen helhetsansvaret för äldreomsorgen; från
planering, finansiering, organisering, styrning samt tjänstetillsättning, till utförande och kontroll (Wallenberg, 1994). Marknadsorienteringen har inneburit att medborgaren ses som kund och att ansvaret för flera av dessa moment kan läggas på en privat entreprenör (Wallenberg, 1994). Men är det självklart att kundens roll är
densamma när det gäller att köpa tjänster som vård och omsorg
som vid köp av andra typer av tjänster såsom TV-reparation? Är
det lämpligt att organisera omsorg på samma sätt som inom den
”traditionella” tjänstemarknaden? Relationen mellan kund och leverantör ser annorlunda ut när det gäller en hjälpsökande äldre
och den omsorgsgivande institutionen än när tjänsten handlar om
mer ”traditionellt” kommersiella tjänster. Det finns en maktrelation mellan hjälpsökande individ och myndighet, där det är myndigheten som har makten, inte kunden. Den hjälpsökande individen är beroende av myndigheten, vilket gör honom eller henne
underlägsen. Att utgå från devisen ”kunden alltid har rätt” skulle
inte av alla ses som lämpligt att använda som riktmärke för arbete
inom äldreomsorgen. Det handlar både om solidaritet med andra
och att en hjälpsökande inte alltid själv kan avgöra vad som är bäst
för honom eller henne.

4.1.3 En verksamhet med många kravställare
En viktig aspekt av arbetet inom äldreomsorg, som påverkar utveckling och användning av IT-system, är den komplexa uppdragsstrukturen. Det finns inom äldreomsorg många olika aktörer
och handlingsströmmar som ska samverka. Tjänstemän ställer
krav på omsorgsgivarna att realisera de politiska besluten. De politiska besluten verkställs i och genom vårdbiträdens och verksamhetschefers handlande. Äldreomsorg finansieras via skattemedel,
men omsorgstagarna betalar en viss del själva och utförande enheter får ersättning för utförande av omsorg. Detta förfarande leder
till en komplex och mångfacetterande verksamhet med många
samtidiga aktörer, normer och handlingsmönster.
Förutom de krav som ställs från omsorgstagarna måste omsorgens
utförare också visa lojalitet mot beslut som fattas av politiker och
tjänstemän på olika nivåer (Silfverberg, 1999). Äldreomsorg är en
dokumentintensiv verksamhet med många skriftliga källor för
kunskapsöverföring beroende på arbetets kommunikativa och
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kunskapsintensiva natur (Goldkuhl & Röstlinger, 2002) där många
normställare ställer krav på det arbete som utförs. Att den muntliga och skriftliga kunskapsöverföringen fungerar är fundamental
för att säkerställa en god omsorg. Detta ställer krav på att införande och utveckling av IT-system sker med hänsyn till omsorgsarbetets krav på kommunikation och kunskap.

4.1.4 Mellan det offentliga och privata
I äldreomsorgen är hela tiden gränsdragningen mellan det offentliga och det privata; mellan rollen som kommunalanställd och
medmänniska närvarande. Omsorgen uppstår och skapas i mötet
mellan den omsorgsgivande personalen och omsorgsmottagaren.
Att kunna balansera omsorgens krav, att samtidigt vara företrädare för en myndighet och en organisation och en medkännande
medmänniska är som jag ser det den stora utmaningen med omsorgsarbetet (se även diskussion i Eliasson, 1992a, s 211 ff).
Detta dilemma blir tydligt i de omsorgsgivande handlingarna, då
personalen måste balansera organisationens krav med den enskilda individens behov. Detta innebär att samtidigt ta egna initiativ
och att ta hänsyn till det gemensamma (Silfverberg, 1999). Detta
krav ställs också på den teknik som används inom omsorgsarbetet,
ett IT-system måste stödja båda dessa dimensioner av omsorgsarbetet. Omsorgsgivaren befinner sig mellan det planerade och verkligheten, vilket gör att personalen ofta måste kompromissa. Omsorgsarbete drivs av vad som kan beskrivas som till viss del motsatta rationaliteter (Beck, 1997).
Omsorgspraktiken skulle kunna kallas för regelpraktik med en
kombination av stark normstyrning från omvärlden i form av exempelvis lagar, och en hög grad av egenstyrning med ett eget utvecklat normsystem som styr arbetet. Omvårdnadspersonalen befinner sig här mellan den omgivande institutionen och fria självstyrande grupper med ibland motstridiga värden som styr handlandet. Häri finns en spänning som resulterar i att omvårdnadspersonalen utifrån den konkreta situationen och vilket normsystem som är starkast tvingas till ett ställningstagande. Etiken finns
närvarande i handlandet (se Avsnitt 1.4 för en diskussion).

4.1.5 Från omsorg till administration
Att vårdbiträdesarbetet har förändrats från att i huvudsak vara ett
omsorgsarbete där man tar hand om äldres dagliga livsföring till
att även inkludera mer sjukvårdsliknande uppgifter där även
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andra grupper, såsom psykiskt och fysiskt handikappade, ingår i
gruppen omsorgstagare är tydligt. Det håller också på att ske en
förändring till att bli ett yrke med mer administrativa och arbetsledande uppgifter. Genom att förändra vårdbiträdesuppgiften till att
bli mer administrerande vill politiker och tjänstemän effektivisera
och säkerställa riktigheten i informationen, samtidigt som det arbete som utförs av omsorgsgivarna synliggörs. Ofta sker detta parallellt med införande av IT-system som stöd för planering och uppföljning av arbetet. En standardisering av arbetsuppgifter och en
standardisering av kompetens stärker ett arbetes yrkeskaraktär
(Eliasson, 1992b).
Med professionalisering avses den process där ett yrke utvecklas
till en profession med betoning på formell utbildning baserad på
vetenskap och teorier, en avgränsning av och monopol på arbetsuppgifterna samt att det ibland förekommer en yrkesetisk kod
(Silfverberg, 1996, s 12)53. Inom äldreomsorg är det hittills de verksamhetsansvariga, hemtjänstassistenterna, som har genomgått en
professionaliseringsprocess liknande den som skissas ovan. Hemtjänstassistenterna genomgår akademisk, formell utbildning och
det finns en yrkesetisk kod som ska styra arbetet (Silfverberg,
1996).
Diskussioner om professionalisering betonar ”[…] formell utbildning och bokliga kunskaper” framför de praktiska erfarenhetsbaserade kunskaper som förekommer inom vård- och omsorgsområdet
(Silfverberg, 1999, s 19). Detta sammanfaller med rutinutveckling,
ökat administrativt innehåll och införande av IT-system. Denna
utveckling har påverkat hela äldreomsorgen och även vårdbiträdenas arbete har genomgått en utveckling mot en ökad professionalisering. Genom att använda IT-system ökas statusen i yrket. Det
är viktigt ”att hänga med” och förstå hur IT-system används. Det
ger också känsla av högre status gentemot anhöriga eller myndigheter när ett vårdbiträde kan säga att informationen ”finns i datan”
i stället för att gå och slå i en pärm. ”På sikt kan tekniken höja statusen för vår personal och göra det mer attraktivt att arbeta i vården” säger
Anna Johannessen, enhetschef på ålderdomshemmet Lötsjögården,
53 Gynnerstedt (1993, s 50 ff) utgår från sex grundläggande professionaliseringskriterier för att diskutera professionaliseringen av hemtjänstassistenternas arbete. Dessa är: 1. förmåga och färdigheter grundade på specialkunskaper, 2. avancerad utbildning och praktik. 3. formell prövning av
kompetens och kontroll av tillträde till yrke, 4. förekomst av yrkesföreningar, 5. ledningsnormer eller etisk kod och 6. engagemang och hängivenhet/kall, ansvar för allmänhetens bästa.
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Sundbybergs stad (Vårdalstiftelsen m. fl., 2002). Användning av
IT-system i det dagliga arbetet ger en känsla av säkerhet och professionalitet. Ett annat syfte är att göra utövaren mer utbytbar
(Eliasson, 1992b).

4.1.6 Teknikanvändning inom äldreomsorg
Teknikanvändning är ofta associerat med det manliga och det
maskulina (Sundin & Berner, 1996). Men vård- och omsorgspersonal har alltid inkluderat teknikanvändning i sitt arbete. Användning av hushållsteknik, medicinsk teknik, larm och ergonomisk
teknik som exempelvis lyftar för att förflytta de äldre är och har
varit en viktig del av arbetet. IT-system används däremot i relativt
liten omfattning i det direkta operativa arbetet med de äldre. Det
är långt mer vanligt att IT-system används som stöd för det administrativa arbetet såsom ekonomiska redovisning, avgiftsdebitering, ärendehantering, personregister och personaladministration
(Andersson & Ortman, 1995). Användning av IT har då främst involverat kommunens kansli och centrala instanser (Andersson &
Ortman, 1995).
Även informationsteknik av andra slag än datorer är vanliga inom
äldreomsorg. Telefoner, både mobila och icke mobila, larmsystem,
faxar och personsökare är mycket viktiga och vanliga tekniker. Att
säga att vårdbiträden inte är vana att använda teknik är således
felaktigt. Deras ovana rör IT-system som stöd för det omsorgsgivande arbetet. Givetvis börjar även dessa delar av vårdbiträdesarbetet att datoriseras, men det är fortfarande långt till den grad av
datorisering som förekommer inom andra sektorer.

4.2 Värden i omsorgen
Detta avsnitt inleds med en diskussion om ”vårt offentliga etos54”
som visar att det finns värden som är specifikt offentliga
(Lundquist, 1998). Sedan analyseras den offentliga verksamhetens
olika värdenivåer där ”[…] olika rollinnehavare aktualiserar olika värden för den offentliga verksamheten” (Lundquist, 1991, s 32) genom
Silfverbergs fyra praktiknivåer (Silfverberg, 1996, s 59).

4.2.1 Vårt offentliga etos
De värden som vårt offentliga etos innefattar kan underordnas det
rätta och det gemensamma goda (Lundquist, 1998). Det rätta är handEtos innebär värdesystem eller moralisk grundåskådning (Nationalencyklopedin, 2003).

54
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lingar som har ett värde i sig, medan det gemensamma goda riktar
uppmärksamheten mot vilka värden vi vill att offentligheten ska
stödja och utveckla.
Innehållet i vårt offentliga etos kan delas upp i två typer av värden
– ekonomvärden och demokrativärden – där demokrativärden är
specifika för det offentliga (se Figur 4-1) (Lundquist, 1998). Ekonomivärdena innefattar krav på funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Demokrativärdena innebär att offentliga verksamheter ska tillgodose krav om politisk demokrati,
rättsäkerhet och offentlig etik. Lundquist menar att samtliga värden alltid måste beaktas och att det inte går att bortse från något
värde. Hoff (1992) menar däremot att i en offentlig förvaltning är
demokrativärden överordnade de ekonomiska och tekniska värdena. Därför bör utvärderingar inom det offentliga vara mer orienterat mot medborgarna och utgå från demokrativärden såsom frihet, jämlikhet och solidaritet.55
VÅRT OFFENTLIGA ETOS
Ekonomivärden
God funktionell
rationalitet

God kostnadseffektivitet
God
produktivitet

Figur 4-1:

Demokrativärden
God politisk
demokrati

God offentlig
etik

God rättssäkerhet

Vårt offentliga etos

Ekonomivärden
Ekonomivärden fokuserar funktionell rationalitet som syftar till en
mål-medel-rationalitet och tillgodoser kravet att valda åtgärder
verkligen leder till uppsatta mål. Den andra delen i ekonomivärdena är kostnadseffektivitet som innebär att kostnader ska vara så
låga som möjligt. Det tredje och sista ledet är produktivitet som
55 Med utgångspunkt i demokrativärdena har Hoff (1992) utvecklat ett antal utvärderingskriterier för offentlig sektor. Dessa är: autonomi, genomskinlighet, förutsägbarhet, effektivitet, jämlikhet samt lämplig åtkomst.
Kriteriet “autonomi” är enligt Hoff baserat på makt, vilket definieras som
en aktörs möjlighet att förändra eller reproducera olika typer av beroendeförhållanden. Utvärderingskriterierna ”genomskinlighet”, ”förutsägbarhet” och ”effektivitet” utgör tillsammans ett mått på rättssäkerhet samt att
det politiska systemet lever upp till samhällsmedlemmars och politikers
mål. Med ”jämlikhet” och ”lämplig åtkomst” avses medborgarnas möjlighet att interagera med offentliga organisationer.

- 84 -

sätter relationen mellan insatser och produktivitet i centrum. Ju
lägre insatser, desto högre produktivitet. Vikten av en snabb, billig,
säker handläggning betonas bl.a. i förvaltningslagens sjunde kapitel (Förvaltningslagen 1986:223).
Demokrativärden
Kravet på att det offentliga ska tillgodose en politisk demokrati innefattar många olika aspekter. Ett sätt att se på demokrati är att fokusera individens utveckling och möjlighet till självstyrelse. En sådan demokrati måste byggas på ”[…] medborgarnas kunskaper, fattningsförmåga, skicklighet och moraliska integritet” (Lundquist, 1998, s
77), där kraven på det offentliga är att se till att medborgarna får
de verktyg de behöver för att kunna utöva självstyrelse.
Demokratiidealet bildar grunden för ett styrelseskick och ger ett
synsätt som hjälper till att prioritera och fokusera. Det demokratiska idealet syns även i den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen där det stipuleras att äldrepolitiken ”[…] ska vara demokratiskt styrd genom valda folksamlingar”, ”[…] den ska vara solidariskt finansierad genom skattemedel” och ”[…] den ska vara tillgänglig efter
behov, inte efter köpkraft” (Prop. 1997/98:113). Lundquist (1998, s 80
ff) benämner demokratiidealets olika aspekter demokratins processer samt demokratins substans. Processer fokuserar sättet att
styra, medan substans pekar på innehållet i besluten. För att kunna
kalla en svensk förvaltning demokratisk måste den samtidigt uppfylla kraven på process och substans. Processkraven innefattar
allmänna val, medborgardeltagande, öppenhet gentemot omgivningen samt medborgarnas fri- och rättigheter. Substanskraven
medför att förvaltningen ska ta hänsyn till krav i lagen samt till politikers vilja och folkets val och vilja.
Även kravet på rättssäkerhet kan delas upp i process och substans
(Lundquist, 1998), där processen innefattar att tillvägagångssättet
och omständigheter kring handläggning sker rättssäkert, d.v.s. att
garantier skapas avseende iakttagande av normer och att olika intressenter får tillfälle att yttra sig före beslut. Att det allmänna är
rättssäkert innebär att föreskrivna legala principer följs samt att
makten utövas genom allmän lagstiftning. Rättssäkerhet ska garantera rättigheter, ge skydd mot rättskränkningar samt säkerställa
en rättssäker och demokratisk behandling.
Kraven på offentlig etik kan sammanfattas med Silfverbergs (1996)
boktitel – Att vara god eller att göra rätt. Dessa två inriktningar
utesluter inte, utan kompletterar, varandra. Den första etiktypen är
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en dygdeetik som innefattar människans moraliska egenskaper.
Med en dygdeetik vill man besvara frågan ”Vad är ett gott liv för en
människa?”. Den andra etiktypen är handlingsetisk och uttalar sig
om en handling är rätt eller fel (deontologisk etik) eller om effekterna av handlingen är goda eller onda (konsekvensetik). Frågan
man försöker besvara är ”Hur bör man handla i en given moralisk situation?”. Att politik och etik är tätt förbundna med varandra är
särskilt tydligt inom äldreomsorgen som är ett yrke som ”[…] syftar till att förverkliga föreställningar om det goda livet” (Silfverberg,
1996).

4.2.2 Omsorgens olika nivåer
För en offentlig verksamhet som äldreomsorg aktualiserar olika
aktörsgrupper olika värden (Lundquist, 1991). Vilka värden som
anses tillämpliga kan skilja sig åt beroende på vilken roll aktören
har i den offentliga förvaltningen. En verksamhet som äldreomsorg har många olika värdeskapare (jämför med normställare) som
bestämmer och konstruerar omsorgsgivarens vardag.
Silfverberg menar att det finns åtminstone fyra olika praktiknivåer
med skilda etiska normer som påverkar omsorgsarbetet (Silfverberg, 1996, s 59):
• Den övergripande statspolitiska56 nivån där det ”[…] formuleras relativt abstrakta och övergripande mål”. Socialtjänstlagen med sina idealistiska och vida formuleringar är ett
exempel på denna politiska nivå.
• Den kommunalpolitiska nivån där politikerna sätter upp
mål och ramar för omsorgen inom kommunen.
• Den statsadministrativa57 nivån där tjänstemän verkställer
och tolkar de politiska besluten.
• Den omsorgsgivande nivån58 där omsorgspersonal tillsammans med omsorgstagare och deras anhöriga verkställer politikers och tjänstemäns beslut.

56 Silfverberg (1996, s 59) benämner detta den “politiska nivån”, men för
att tydliggöra att det handlar om statlig, och inte kommunal politisk nivå,
använder jag benämningen statspolitisk nivå.
57 Silfverberg (1996, s 59) benämner detta den “administrativa nivån”, men
för att tydliggöra att det handlar om statlig, och inte kommunal administrativ nivå, använder jag benämningen statsadministrativ nivå.
58 Silfverberg (1996, s 59) benämner denna nivå arbetslagnivån. Jag tycker
att betäckningen “den omsorgsgivande nivån” är bättre då enhetschefer,
eller hemtjänstassistenter som de också kallas, tillsammans med omsorgstagarna och deras anhöriga verkställer beslut fattade av tjänstemän
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Aktörsgrupper på de olika nivåerna översätter (Latour, 1986) och
påverkas i sitt agerande av värden från de övriga nivåerna. Värden
kan på så sätt spåras från en nivå till nästa genom aktörers handlingar. Vad översättning innebär skiljer sig något åt mellan de olika
nivåerna. Den övergripande statspolitiska nivån beslutar om omsorgens värden och normer genom politiska beslut som delvis
finns representerade i olika lagtexter. Politikerna i den specifika
kommunen tolkar anpassar och konkretiserar de politiska besluten
i enlighet med de egna förutsättningarna. På den statsadministrativa nivån har tjänstemän som uppgift att realisera de politiska besluten. De har också ansvar för att följa upp verksamheten. På den
omsorgsgivande nivån realiseras de olika besluten i handling genom mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. Genom att
studera handlingar från varje nivå blir det möjligt att utveckla
kunskap om värden på varje nivå, dessutom blir det då också möjligt att spåra värden mellan nivåer samt jämföra vilka värden som
fokuseras i respektive nivå.
4.2.2.1 Den övergripande statspolitiska nivån
Att det offentliga har en särställning mot det privata syns tydligt i
regeringsformens andra inledande paragraf där det sker en precisering av mål för den offentliga verksamheten (Lundquist, 1998).
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Det skall särskilt ålägga det allmänna att trygga rätten
till arbete, bostad och utbildning samt verka för social
omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Det
allmänna skall verka för att demokratins idéer blir
vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna om den enskildes privatliv och familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kulturoch samfundsliv bör främjas.

Dessa formuleringar, tillsammans med den regeringsformens första paragraf, utgör grunden för vårt offentliga etos och bör enligt
Lundquist ligga till grund för all offentlig verksamhet (Lundquist,
och politiker. Dessa enhetschefer är vanligen inte medlemmar av arbetslaget, utan är verksamhetsansvariga och leder enhetens omsorgsarbete.
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1991). Formuleringarna från regeringsformen återfinns, fast mer
preciserade, i socialtjänstlagen, som är den lag som styr och reglerar arbete inom socialtjänstens område, dit äldreomsorg och hemtjänst hör. Socialtjänstlagen kan karaktäriseras som en ”målinriktad ramlag” (Bergstrand, 2001) som kan kompletteras med mer detaljerade föreskrifter (Gynnerstedt, 1993). Detta gör att kommuner
har stor frihet att tolka lagen och utforma sin socialtjänst. Socialtjänstlagen anger socialtjänstens övergripande mål. I socialtjänstlagens portalparagraf slås det fast att (Bergstrand, 2001):
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall
under hänsynstagande till människans ansvar för sin
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmande och integritet.

Dessa mål återfinns delvis i regeringens förslag om mål för den
framtida äldrepolitiken där man betonar vikten av att äldre ska
”[…] kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende”, ska kunna
”[…] leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin egen
vardag”, ska ”[…] bemötas med respekt” samt ha ”[…] tillgång till god
vård och omsorg” (Prop. 1997/98:113). Dessutom är det av vikt att
människor ska kunna leva ett normalt liv (Svenska kommunförbundet, 2001a).
Att offentlig verksamhet ska vila på demokratiska grunder syns
tydligt i regeringsformen och socialtjänstlagen. Lundquist (1991, s
23) menar att demokrativärden bör ”[…] utgöra den förutsättning
från vilken alla andra värden utgår”. Människor ska ha lika rättigheter oavsett etnisk bakgrund, kön, klass etc. Även viljan att främja
människors ekonomiska och sociala välfärd och trygghet återfinns
i regeringsformen såväl som i socialtjänstlagen. Regeringsformen
påpekar vikten av att visa respekt för människans ”[…] frihet och
värdighet” och socialtjänstlagen betonar ”[…] självbestämmande och
integritet”. Även betydelsen av att stödja enskildas och gruppers
behov av utveckling återfinns i de båda lagtexterna. I regeringsformen, påpekas vikten av att minoriteter ska kunna behålla och
utveckla sin kultur och i socialtjänstlagens formulering framhålls
att socialtjänsten ska ”[…] inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser”. Även om de grupper som åsyftas i socialtjänstlagen inte enbart är minoriteter, så är andemeningen i de
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båda lagtexterna samma. Att det är viktigt att människor får samma möjlighet att utvecklas som individer. Idén om det demokratiska samhället är ett återkommande tema. Socialtjänstlagens kan,
sammanfattas med de tre grundläggande målsättningar: demokrati, jämlikhet och solidaritet (Lundquist, 1991, s 56).
Krav på god kvalitet
Socialtjänstlagen är inte enbart en lag med abstrakta och övergripande mål, utan även arbetssätt och kvalitetskrav regleras av
lagtexten. I tredje kapitlet paragraf tre i socialtjänstlagen står det
att: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet” (Bergstrand, 2001). Ett sätt att säkerställa en god omsorg är att arbeta
med kvalitetssystem. I socialtjänstlagen står det att ”Kvaliteten i
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”
(Bergstrand, 2001). Kommunerna har ansvaret för att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras
(Bergstrand, 2001; Socialstyrelsen, 1998).
Socialtjänstlagen vilar på ett antal, mer konkreta, principer som ska
vägleda och styra kommunernas arbete inom socialtjänstens område (Bergstrand 2001, s 7-8):
• Principen om helhetssyn och närhet som innebär att det
ska finnas en vilja att förstå den enskildes sociala behov
och sammanhang och att olika behov beaktas och vägs
samman.
• Principen om frivillighet och självbestämmande som är en
grundläggande utgångspunkt för socialtjänsten. Den enskilde ska ”[…] själv bestämma om han eller hon vill ta emot
erbjuden social tjänst eller inte”. Han eller hon ska också
kunna välja mellan olika insatser.
• Principen om kontinuitet som medför att det ska finnas en
varaktighet i kontakten med socialtjänsten.
• Principen om normalisering som innebär att omsorgstagare har rätt att leva och bo som andra icke hjälpbehövande.
Detta medför att socialtjänstens insatser ska underlätta för
den enskilda att bo kvar hemma så länge som möjligt.
• Principen om flexibilitet som innebär att all omsorg ska
vara individanpassad och utgå från den enskildes önskemål och behov. Omsorgen får inte utformas utifrån färdiga
mallar.
Utvecklandet av ett kvalitetssystem inom socialtjänstens område
vilar bl.a. på socialtjänstlagens elfte kapitel paragraf fem och sex
där vikten av social dokumentation betonas (Bergstrand, 2001):
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5 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt
genomförande av beslut om stödinsatser, vård och
behandling skall dokumenteras. Dokumentationen
skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet
samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång
till dem.
6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för
den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den
enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är
oriktig skall detta antecknas.

Genom att dokumentera beslut samt insatsernas genomförande
blir det lättare att garantera omsorgstagarens rättssäkerhet och säkerställa att insatserna håller god kvalitet. Detta ska ske med hänsyn till den enskildes integritet både vad gäller anteckningarnas
innehåll och på vilket sätt de förvaras och vilka som kan få tillgång
till dem. Dessutom ska den enskilda ha möjlighet att läsa den information som finns dokumenterad om henne eller honom. Detta
kan jämföras med personuppgiftslagen § 1 (personuppgiftslagen
1998:204) som syftar till att ”[…] skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.”59
God omsorg på den övergripande statspolitiska nivån
God omsorg på den övergripande statspolitiska nivån innebär en
hjälp som präglas av frivillighet, självbestämmande och inflytande,
helhetssyn och närhet, individanpassning och flexibilitet, normalisering, kontinuitet i mötet med omsorgspersonal samt respekt som
värnar om omsorgstagarens integritet. Att det finns en kontinuitet
i mötet med omsorgsgivarna är viktigt för att öka omsorgstagarens
trygghet. Självbestämmande och inflytande är en förutsättning för
att säkerställa omsorg på demokratiska villkor. Andra viktiga demokrativärden är möjligheten till en social och ekonomisk välfärd,
och att vi är bemöter varandra med jämlikhet och solidaritet. Även
upprätthållandet av rättssäkerhet är centralt för att omsorgstagarna ska få en trygg och säker behandling. Som ett led för att säkra
omsorgstagarnas integritet betonas vikten av en offentlig etik som

59 Om däremot bestämmelser i exempelvis socialtjänstlagen avviker från
personuppgiftslagen är det socialtjänstlagens bestämmelser som gäller
(personuppgiftslagen 1998:204, § 2).
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styr på vilket sätt det offentliga möter de hjälpbehövande medborgarna.
Dessutom betonas vikten av kvalitetssystem, god dokumentation
och goda rutiner som förutsättningar för att kunna erbjuda en god
omsorg.
4.2.2.2 Den kommunalpolitiska nivån
På den kommunalpolitiska nivån operationaliserar och förverkligar kommunens politiker de övergripande politiska målen och sätter upp de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter.
Genom den kommunalpolitiska beslutsprocessen sker prioriteringar och de lokala förutsättningarna och behoven tas i beaktande. I kommunfullmäktige fattas alla viktiga principbeslut som t.ex.
taxor, mål, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och följs upp. I kommunstyrelsen tas beslut om
kommunens finansiering och ekonomiska planering. Kommunfullmäktige väljer vilka nämnder som ska finnas och vad de ska
ansvara för. Hur kommunen har valt att organisera exempelvis
äldreomsorgen beror på den politiska ideologin. I socialtjänstlagen
andra kapitel paragraf två stipuleras att det är kommunen som har
det yttersta ansvaret att den som vistas i kommunen får den hjälp
han eller hon behöver (Bergstrand, 2001). För att utreda vilken
hjälp den enskilda behöver kan kommuner arbeta med uppsökande verksamhet och informationsspridning (Bergstrand, 2001).
Ett exempel på den kommunalpolitiska nivån är omsorgsnämnden
i Linköpings kommun. Omsorgsnämnden ställer bl.a. krav på att
(Linköpings kommun, 2002):
• Socialtjänsten ska främja gemenskap, delaktighet och ansvar.
• Personer som söker hjälp ska erbjudas personligt samtal
inom tio arbetsdagar.
• Vårdkedjan ska präglas av kontinuitet och närhet.
• Äldre ska få möjlighet att deltaga i ett aktivt social liv utifrån olika behov och önskemål.
• Äldre inom särskilda boendeformer ska ha tillgång till näringsriktig mat, medicinska insatser, motion och rehabilitering.
• Äldreolycksfall ska förebyggas och trygga äldremiljöer ska
skapas.
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Dessutom ställer omsorgsnämnden krav på individuella omvårdnadsplaner som ska följas upp minst en gång varje år. Omvårdnaden ska, enligt omsorgsnämnden, ”[…] utföras med respekt för varje
person [och] med hänsyn till rätten att själv bestämma. (Linköpings
kommun, 1998) Dessutom betonas vikten av individualisering och
behovsanpassning (Linköpings kommun, 1998).
God omsorg på den kommunalpolitiska nivån
I den kommunalpolitiska beslutsprocessen syns demokrativärdena
tydligt. Honnörsord som gemenskap, delaktighet och självbestämmande är vanliga i kommunala sammanhang. Även vikten av
att anpassa omsorgen till den enskildes behov och förutsättningar
syns här tydligt. Andra viktiga krav på äldreomsorg är kontinuitet
och närhet och den äldres möjlighet att deltaga i ett aktivt socialt
liv, vilket är nära förknippat med normaliseringsprincipen. På den
kommunalpolitiska nivån har vissa mer övergripande mål operationaliserats, exempelvis ska hjälpsökande erbjudas personligt
samtal inom tio dagar eller äldre ska ha tillgång till näringsriktig
mat.
4.2.2.3 Den statsadministrativa nivån
Den offentliga förvaltningens tjänstemän tolkar politikernas beslut
och utformar regler och riktlinjer för styra verksamheten. På så sätt
kan man säga att även tjänstemännen utför politiska handlingar.
De har en betydande makt och för allmänheten representerar de
den politiska demokratins kontinuitet (Lundquist, 1998). Även om
politikerna byts ut, är ofta tjänstemännen bestående. Administration är nödvändigt för att kunna genomföra politiska beslut
(Lundquist, 1998).
Förvaltningens tjänstemän initierar, bereder, implementerar och
utvärderar de politiska besluten (Lundquist, 1998). Ett viktigt instrument för att säkerställa god kvalitet är utveckling av kvalitetssystem. Kvalitet definieras av Socialstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för tillsyn av socialtjänst, som ”[…] alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att
tillfredsställa uttalade och underförstådda behov” (Socialstyrelsen,
1998). Enligt Socialstyrelsen bör ett kvalitetssystem säkerställa
(Socialstyrelsen, 1998):
[…] att den enskilde får möjlighet att leva och bo
självständigt och under trygga förhållanden och blir
bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin
integritet, att det ges information om omsorgens innehåll så att den enskilde och dennes ställföreträdare
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kan hävda sina rättigheter, att den enskildes behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser uppmärksammas och tillgodoses, att insatserna utformas efter den enskildes
behov och i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående, att de som vårdar närstående äldre
och långvarigt sjuka ges stöd och avlösning, och att
den fysiska miljön i lokaler och bostäder utformas efter den enskildes behov och förutsättningar.

Kompletterande, och delvis mer konkretiserade, etiska principer
som ska styra omsorgsarbetet och bemötandet med äldre är respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet
(SOU 1997:170). Dessa är enligt utredningens författare äldreomsorgens grundläggande principer. En annan kartläggning om bemötande av äldre betonar vikten av att anta ett ”[…] individualiserat synsätt grundat på gemensamma normer och värderingar om alla
människors lika värde” (SOU 1997:51).
Att både process och substans är viktiga för att erhålla god omsorg
syns bl.a. i Socialstyrelsens allmänna råd för kvalitetssystem inom
äldre- och handikappomsorgen (Socialstyrelsen, 1998). I skriften
stipuleras målet med kvalitetssystemet, vad det ska uppnå, såväl
som vilka områden som bör fokuseras och hur arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten bör gå till. Även vikten av att ha väl
fungerande rutiner och ett effektivt och rationellt arbetssätt betonas. Det är även viktigt att ha personal med hög kompetens. Detta
gäller både ledning och omsorgsgivande personal. Förutsättningarna för god omsorg är enligt Socialstyrelsen (1998) sålunda:
• Fungerande och effektiva rutiner
• Kvalitetssäkringssystem
• Personal med hög kompetens
God omsorg på den statsadministrativa nivån
På den statsadministrativa nivån är ekonomivärden i fokus. I och
med att tjänstemännen ansvarar för uppföljning och utvärdering
fokuseras i hög grad kvalitetssäkringssystem som ska säkerställa
att omsorgen håller god kvalitet för omsorgstagaren. Goda rutiner
och kvalitetssäkringssystem ses som förutsättningar för en god
omsorg. Innehållet i kvalitetsbegreppet utgår från omsorgstagarens behov. Syftet med kvalitetssystemet är att säkerställa att omsorgstagaren känner trygghet och får en individanpassad omsorg.
En återkommande princip är principen om självbestämmande som
innebär att omsorgstagaren ska ha möjlighet att kunna påverka insatsernas innehåll och utförande. Dessutom är det viktigt att omsorgstagaren bemöts med integritet och värdighet. Detta möjlig-
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görs genom att den hjälpbehövande har tillräcklig kunskap för att
kunna ställa krav och göra välgrundade val. Även respekten för
omsorgstagarens integritet betonas.
4.2.2.4 Den omsorgsgivande nivån
Aktörer inom den omsorgsgivande nivån är den personal som
verkställer och implementerar de beslut som har fattats av politiker och tjänstemän samt vårdtagare och deras anhöriga. Hemtjänstassistenter, eller enhetschefer som de också kallas, utför behovsbedömningar. De är arbetsledare och har verksamhetsansvar.
Vårdbiträdena utför själva omsorgen. Dessa aktörer är underställda förvaltningens regler men har också i handlingssituationen och
i mötet med omsorgstagaren utrymme för egna tolkningar
(Gynnerstedt, 1993).
Värden operationaliseras och realiseras i ett handlande. För personal som arbetar inom äldreomsorgen gäller det att i handling visa
innebörden av värden från den övergripande statspolitiska nivån,
den kommunalpolitiska nivån och den statsadministrativa nivån.
Ofta utvecklar vårdbiträden och enhetschefer gruppspecifika överenskommelser som bestämmer handlingsutrymmet (Silfverberg,
1996). I kontakten med omsorgstagaren eller i arbetet med att planera omsorgen realiseras de olika värden som finns inom verksamheten (Silfverberg, 1996).
Offentlig verksamhet, såsom äldreomsorg, kan värderas både utifrån etiska och icke etiska aspekter (Gynnerstedt, 1993). De etiska
aspekterna innebär en fokusering på rätt och fel, plikt och ansvar.
Inom äldreomsorgen kan fyra följande etiska principer användas
som värderingsgrund (Gynnerstedt 1993, s 89-90)60:
• Autonomiprincipen som innebär att omsorgstagaren själv
avgör omsorgens omfattning och utformning.
• Rättviseprincipen som innebär att alla ska behandlas lika.
• Godhetsprincipen som säkerställer att omsorgstagarna
”[…] behandlas väl och få den individuellt anpassade hjälp de
behöver och är berättigad till”.
• Skadeprincipen som ska förhindra att omsorgstagare blir
psykiskt skadade eller kränkta.

60 I och med att Gynnerstedt (1993) har studerat hemtjänstassistenters och
vårdbiträdens arbete har jag valt att lägga hennes uppdelning i etiska och
icke etiska principer under “den omsorgsgivande nivån” även om de givetvis skulle kunna hänföras till någon av de övriga nivåerna.
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Ovanstående principer återkommer i Silfverbergs (1996, s 161 ff)
utkast till en dygdelista för hemtjänsten. Genom att handla i enlighet med dygderna, agerar man, enligt Silfverberg, medmänskligt.
Det är viktigt att visa respekt för den enskildes autonomi och integritet. En annan dygd är lyhördhet som innebär att det krävs att
en omsorgsgivare kan tolka omständigheterna för att på så sätt
främja att den hjälpbehövande kan upprätthålla ett normalt liv.
Silfverberg (1996) menar också att omsorgspersonalens dialogiska
förmåga är viktig, bl.a. för att säkerställa omsorgstagarnas valfrihet. Dialogisk förmåga främjar också kunskapsutveckling. Den sista dygden är integritet som innebär att man kan ”[…] hjälpa en
människa på hennes egna villkor utan att behöva ge avkall på egna vitala
behov”.
Icke etiska aspekter, d.v.s. ekonomivärden, som ledsagar arbetet
inom hemtjänsten innefattar administrativa principer som värderar hur rationell en verksamhet är, eller ekonomiska principer för
att avgöra en verksamhets effektivitet (Gynnerstedt, 1993).
Både de etiska och icke etiska aspekterna syns i Bergstrands (2001,
s 21) definition av god kvalitet avseende insatser inom socialtjänsten. Han menar att följande aspekter bör beaktas vid omsorgsarbete:
• rättssäkerhet och en juridisk korrekt handläggning
• att den enskilde har insyn och medinflytande
• att det finns lätt tillgänglig vård och service
• att det finns en väl fungerande arbetsledning
• att arbetslaget är lämpligt sammansatt
• att det finns ett genomtänkt arbetssätt
• att man genomför uppföljning och utvärdering
• att man har en förtroendefull samverkan med omsorgstagaren
• att man visar respekt för den enskildes integritet
• att man visar lyhördhet och inlevelseförmåga
God omsorg på den omsorgsgivande nivån
På den omsorgsgivande nivån är arvet från vårt offentliga etos
med ekonomiska och demokratiska värden tydliga. Spår från de
föregående nivåerna syns i de värden som anses vara viktiga både
av omsorgspersonalen och omsorgstagarna och deras anhöriga.
Målsättningarna från socialtjänstlagen kan exempelvis spåras i
handlingar som utförs av omsorgspersonal tillsammans med eller
för omsorgstagarna.
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På den omsorgsgivande nivån tolkas och verkställs beslut tagna på
de tre andra nivåerna. Omsorgsgivarna är i den mening utförare
inte bara av omsorg, utan också tolkare och utförare av de politiska
besluten.
Genom att beakta den offentliga etiken vill man säkerställa omsorgstagarens och omsorgsgivarens integritet. Även vikten av att
omsorgspersonalen visar sig själva och omsorgstagaren respekt betonas, vilket bidrager till att värna om egen och andras integritet.
Andra värden som fokuseras är individanpassning, självbestämmande och frivillighet. Ett sätt att öka omsorgstagarens möjlighet
att påverka omsorgen är genom att visa lyhördhet vid genomförande av beslut samt säkerställa att omsorgstagaren har tillräckligt
mycket information för att kunna göra goda val. Genom att säkerställa att omsorgstagaren kan leva ett så normalt liv som möjligt får
han eller hon en möjlighet att känna sig jämlik med andra samhällsmedborgare.
4.2.2.5 Sammanfattande värdering – omsorgens värden
Aktörer på olika nivåer betonar delvis samma, men också skilda
värden som viktiga för att uppnå en god omsorg. Genom den rollfördelning som skett har de olika aktörerna olika roller att uppfylla
för att omsorgstagaren ska få en god omsorg. Politiker på den
övergripande statspolitiska nivån värnar om både demokrati- och
ekonomivärden, även om de demokratiska värdena betonas i lagtexterna. Kommunala politikers roll är att anpassa intentionerna på
den övergripande statspolitiska nivån till de lokala förutsättningarna och värden från den statspolitiska nivån återfinns här. Vissa
av dessa värden har operationaliserats för att bättre fungera som
styrinstrument vid omsorgens utförande. Tjänstemän på den statsadministrativa nivån har som uppgift att realisera och säkerställa
de politiska besluten. Att detta görs syns i fokuseringen på förutsättningar för god omsorg. Genom tillämpning av goda och effektiva rutiner, införande av kvalitetssäkringssystem och säkerställa
att personal har hög kompetens, ges förutsättningar för en god
omsorg. I mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare realiseras på den omsorgsgivande nivån värden från alla tidigare nivåer.
På den omsorgsgivande nivån kan man se spår av både demokrativärden och ekonomivärden. Det som fokuseras särskilt är dock
demokrativärden såsom politisk demokrati, offentlig etik och
rättssäkerhet.
Vårt offentliga etos påverkar innehållet i god omsorg och förutsättningarna för god omsorg (Figur 4-2). Med andra ord är både
substans och process viktigt i äldreomsorg.
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VÅRT OFFENTLIGA ETOS
Ekonomivärden
God funktionell
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Figur 4-2:
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God rättssäkerhet

GOD OMSORG
Solidaritet Respekt Inflytande Jämlikhet
Välfärd Normalisering Individanpassning
Helhetssyn Närhet Frivillighet Värdighet
Kontinuitet Självbestämmande Rättssäkerhet
Integritet Trygghet

Sammanfattning av omsorgens värden
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5

Reflekterande värdeanalys av Sofia
Omfale
Syftet med detta kapitel är att analysera och reflektera över vilka
värden som skapats och uppstått i spåret av införandet och användningen av Sofia Omfale som kan beskrivas som ett organisationsövergripande standardsystem för äldreomsorgens administration. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av datainsamling och
analys, sedan följer en beskrivning av Sofia Omfale och upphandlingsprocessen. Kapitlet avslutas med en analys av värdeområden,
centrala aktörsgruppers värden och en jämförelse av förväntade
och upplevda effekter.

5.1 Metod
Studiet av upphandlingen, införandet och användningen av Sofia
Omfale har utgått från erfarenheterna på Åkerbo omsorg som är
en resultatenhet inom Linköpings kommun. Men då Sofia Omfale
är ett organisationsövergripande standardsystem för äldreomsorgens administration, går jag även utanför det lokala. Studien bygger framför allt på primärempiri, men det finns också ett visst inslag av sekundärempiri i form av en utvärdering av användningen
av Sofia Omfale (Lundström & Nilsson, 2000). Resultatet från utvärderingen har använts som underlag för beslut om fortsatt arbete med Sofia Omfale. Utvärderingen baseras på intervjuer med användare, systemägare och systemförvaltare och är då intressant för
att nyansera och kontrastera min egen empiri.
Metodavsnittet beskriver enbart tillvägagångssättet vid datainsamlingen då analysen av det empiriska materialet har följt tillvägagångssättet som det är beskrivet i Avsnitt 3.2.

5.1.1 Datainsamling
Material som grund för analys av datoriseringen av äldreomsorgen
i Linköpings kommun härrör från intervjuer och olika typer av historiska dokument. Dessutom har jag utvärderat Sofia Omfale
(Cronholm & Hedström, 2000; Hedström & Cronholm, 2002). Fokus för datainsamlingen har varit att finna källor som möjliggör
rekonstruktion av datoriseringsprocessen, samt undersöka vilka
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föreställningar olika aktörsgrupper hade om det framtida ITsystemet och hur de upplever dagens användning av Sofia Omfale.
En svårighet har varit att rekonstruera beslutsprocesserna och få
åtkomst till föreställningar om IT-systemet innan det implementerades. Detta har gjort att jag i så hög grad som möjligt baserat analysen gällande förväntade effekter på dokument som publicerats
innan systemet togs i bruk. Det har i det här fallet varit möjligt att
studera upplevda effekter av användning i och med att Sofia Omfale har varit i drift sedan 1998. Vid utvärderingar och effektstudier är tidsperspektivet viktigt. Om en utvärdering sker i nära anslutning till ett systeminförande, är risken att de effekter som fångas upp inte är stabila, utan beror på problem med systeminförandet, brister i IT-systemet eller annan teknik som sedan åtgärdas.
Initiala problem kan också bero på ovana att arbete med IT-system
och/eller enligt nya rutiner. I och med att Sofia Omfale har varit i
bruk sedan 1998 så borde de effekter av användning som har identifierats vara relativt stabila.
5.1.1.1 Intervjuer
Intervjuerna är av två slag; den första typen av intervjuer genomfördes för att fånga mer allmän information om äldreomsorg, beslutsvägar, organisering av äldreomsorg etc. (se Bilaga 1 för en
sammanställning av intervjuer). Den andra typen av intervju var i
högre grad fokuserad på datoriseringsprocessen Sofia Omfale. Intervjuerna tog 1-2 timmar i anspråk och bandades eller nedtecknades för hand. De bandade intervjuerna har transkriberats för att
underlätta analys och ge möjlighet att illustrera och styrka påståenden med hjälp av citat. Min ambition med intervjuerna var framför allt utveckla en förståelse för informanternas föreställningar om
och erfarenheter av upphandlingsprocessen och Sofia Omfale. Intervjuerna kretsade kring informantens roll i datoriseringsprocessen, orsakerna till upphandlingen och förväntade samt upplevda
effekter. Som stöd för intervjuerna hade jag en lista med frågor för
att påminna mig själv om vilka frågor jag ville ha svar på (se Bilaga
2). Intervjuerna genomfördes som samtal, där jag genom följdfrågor och uppmuntringar kunde täcka alla områden utan att behöva
gå in en renodlad fråga-svara situation med risk att informanten
kände sig i underläge. Intervjuerna genomfördes i grupp eller enskilt. Under ett par av gruppintervjuerna demonstrerade informanterna Sofia Omfale och användningen av IT-systemet. Intervjuerna kretsade då kring användning av Sofia Omfale och erfarenheter av denna användning. Några av intervjuerna har också
genomförts av andra forskare (se Bilaga 1), och jag har då haft tillgång till anteckningar från dessa intervjuer.
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Jag har intervjuat representanter för de aktörsgrupper som jag sett
haft starkast påverkan på upphandlingen och användningen och
Sofia Omfale i Linköpings kommun. För att få information om ytterligare intressanta informanter har jag följt vad Bijker (1995, s 46)
kallar ”snöbollsprinicpen”. Det innebär att man som intervjuare
frågar den man pratar med vilka man ytterligare bör intervjua för
att få en så fullständig bild av processen som möjligt. Detta har
bl.a. styrt vilka användare som jag valt att intervjua. Sammanlagt
intervjuades tio personer om Sofia Omfale. Dessa inkluderar, förutom användare, även systemförvaltare, systemleverantör, projektledaren för upphandlingsprojektet samt systemägare (se Bilaga 1
för en sammanfattning av genomförda intervjuer). Intervjun med
projektledaren fick jag göra om då jag av misstag råkade radera ut
hela första intervjun.
5.1.1.2 Dokument
I och med att detta till viss del är en retrospektiv studie baseras en
stor del av empirin på dokument och underlag till upphandlingen
såsom beslutsunderlag, projektbeskrivningar, sammanträdesprotokoll, kravspecifikation, rapporter mm.
Dokumenten har valts ut för att täcka ”hela” datoriseringsprocessen (se Bilaga 3 för en sammanställning av dokumenten). Med hela
menar jag från 1994 då socialdemokraterna lade en motion om att
utveckla äldreomsorgen (Motion, 199461) till 2001 där det t.ex. finns
ett sammanträdesprotokoll som visar hur Sofia Omfale använts för
att genomföra internkontroller (Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 2001-12-13). Förutom handlingar och andra dokument
som är relaterade till Sofia Omfale har jag också studerat kommunala IT- och äldreomsorgsrelaterade handlingar och protokoll.
Dessa har varit beslutsunderlag och sammanträdesprotokoll från
kommunstyrelse, kommunfullmäktige, omsorgsnämnd och produktionsstyrelse mellan hösten 1994 till och med vintern 2001. Totalt analyserades 61 protokoll av totalt 215.
Sammanfattningsvis kan man säga att dokumentationen om datoriseringsprojektet täcker fyra faser: 1. initiering till verksamhetsutvecklingsprojektet POMS, 2. Genomförandet av POMS-projektet, 3.
OMDIL-projektet där upphandlingen sker och 4. implementering
och användning av Sofia Omfale.

61

Motion om utveckling av äldreomsorgen, 1994-08-10

- 101 -

5.1.1.3 Utvärdering
För att förstå de inblandade aktörernas relation till och föreställning om Sofia Omfale, var det viktigt att jag själv skaffade mig
kunskap om systemet. Detta gjorde jag genom att utvärdera Sofia
Omfale (Cronholm & Hedström, 2000; Hedström & Cronholm,
2002).
Utvärderingen utgick från att IT-system ska vara handlingsbara
(Goldkuhl & Ågerfalk, 2002), d.v.s. de ska stödja de handlingar
som görs inom verksamheten och att man som användare ska förstå vilken effekt en handling riktad mot systemet får. Det ska vara
tydligt vad man kan göra med systemet, hur man kan göra det och
det ska dessutom finnas återkoppling som talar om att handlingen
har utförts på ett riktigt sätt. Användning av IT-system ska på olika sätt understödja och utveckla effektivt och högkvalitativt omsorgsarbete. Detta innebär att en användare kan utföra handlingar
direkt i systemet, men också att ett IT-system ska tillhandahålla information för att stödja och möjliggöra verksamhetsrelaterade
handlingar utanför systemet. Vidare kan det finnas handlingar i
systemet som är automatiserade – d.v.s. de utförs utan en användares direkta inblandning. Även dessa typer av handlingar ska
stödja och främja ett effektivt utförande av en omsorg med hög
kvalitet.

5.2 Empirisk beskrivning
Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun med 135
000 invånare (Linköpings kommun, 2003). Studien har utgått från
Åkerbo omsorg som är en resultatenhet inom Linköpings kommun. Åkerbo omsorg tillhandahåller hemtjänst, gruppboende och
servicelägenheter. Det är en geografiskt spridd resultatenhet med
stor lokal variation vad gäller arbetsrutiner, omsorgens innehåll
och kringmiljö. Åkerbo omsorg finns på fem mindre orter inom
Linköpings kommun.
Omsorgspersonalen var vid tiden för Sofia Omfales införande
mycket ovana att använda IT-system, och drygt en fjärdedel av
omsorgspersonalen hade aldrig använt en dator (Lindahl, 1999).
Omsorgspersonalen använder mycket sällan e-post för att kommunicera, medan det är vanligt med telefon och direkt kommunikation ansikte mot ansikte (Lindahl, 1999). Däremot har enhetschefer och administrativ personal betydligt högre vana att använda
IT-system (Lindahl, 1999).
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5.2.1 Bakgrund
Syftet med POMS-projektet var bl. a. att kartlägga verksamheten
inom omsorg med syfte att ”[…] ge förslag på hur uppföljning av de
olika verksamheterna skulle kunna effektiviseras” (Projektplan, 199662).
Kartläggningen visade bl.a. att det saknades ett enhetligt/väl integrerat IT-stöd för verksamheten, och att det befintliga IT-stödet
för omsorgsadministration, DPK63-systemet, var funktionellt orienterat. DPK-systemet hade utvecklats för barnomsorgen, som har
andra behov och förutsättningar än äldreomsorgen. IT-systemen
var dessutom föråldrade, vilket innebar höga förvaltningskostnader vid förändringar i verksamheten. Men det allvarligaste problemet ansågs dock vara de stora svårigheterna som fanns då
verksamheten och ekonomin skulle följas upp (Projektplan, 1996).

5.2.2 Sofia Omfale – en beskrivning
Sofia Omfale är ett s.k. externt standardsystem, d.v.s. en färdig eller nästan färdig programvara som tillhandahålls av en extern ITleverantör (Andersson & Nilsson, 1996). Systemet är uppbyggt av
moduler där köparen själv bestämmer vilka moduler som upphandlingen omfattar. Detta för att möjliggöra anpassning av systemet i enlighet med verksamhetens krav. Som syns av leverantörens beskrivning nedan är Sofia Omfale utvecklat för att framför
allt stötta handläggare och ledningspersonal på olika nivåer inom
kommunen. Sofia Omfale stödjer både myndighetsutövning och
verkställighet. Systemet ska stödja verkställighet inom SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt färdtjänstlagen.
Sofia Vård & Omsorgssystem, Sofia-Omfale, är ett system framtaget för att stötta handläggare och beslutsfattare inom den kommunala omsorgen i deras dagliga arbete. För arbetsledare, administrativ personal m
fl finns funktioner i systemet för hantering och verkställande av ärenden inom socialtjänstlagen, LSS och
färdtjänstlagen. Men Sofia omfale är inte bara ett system som uppfyller behoven att hantera en verksamhets dagliga uppgifter. Genom systemet kan även ansvariga på olika nivåer få tillgång till aktuella underlag för uppföljning och utvärdering. Det skapar bättre
62 Projektplan för införande av nytt ADB-system inom omsorgsverksamheten, 1996-02-13
63 DPK står för Debitering, Plats, Kö, ett debiteringssystem framtaget för
barnomsorgen, men som även används i äldreomsorgen (Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20).
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möjligheter att medverka till verksamhetens utveckling. (Utdrag ur broschyr Sofia vård & Omsorgssystem)

Sofia Omfales moduler i Linköpings kommun är ärende, brukare,
boende, debitering, personal och övrigt (Användarmanual Sofia
Omfale). När Sofia Omfale startas kommer systemanvändaren till
en huvudmeny där de olika modulerna presenteras i form av
grupperade knappar (se Figur 5-1). Inom Linköpings kommun används främst modulerna ärendehantering och debitering (Lindahl,
1999).

Figur 5-1:

Sofia Omfales huvudmeny (Efter användarmanual Sofia
Omfale)64

5.2.2.1 Användning av Sofia Omfale inom Åkerbo Omsorg
Inom Åkerbo omsorg används Sofia Omfale av framför allt enhetscheferna, ett fåtal vårdbiträden, en receptionist och en personalassistent. Vid tiden för analysen använde nio personer inom Åkebo
omsorg IT-systemet. Enhetscheferna använder systemet för att titta
på brukarkort, som ger samlad information om omsorgstagaren,
om exempelvis någon anhörig ringer. Andra delar som de använder sig av är statistik och avgiftsfunktion. Vårdbiträden och administrativ personal använder Sofia Omfale mest för inrapportering
64

Reproducerad med tillstånd från systemleverantören WM-data.
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av uppgifter och för att få samlad information om vårdtagare. De
registrerar nya brukare, rapporterar in hemtjänsttimmar, rapporterar in underlag för debitering av boservice samt skapar debiteringsunderlag som i förlängningen går ut till brukaren som faktura. Ibland tar de också ut statistik från systemet samt någon gång
används folkbokföringsregistret. Som synes används bara delar av
Sofia Omfales möjliga funktionalitet, vilket beror på okunskap om
att funktionen existerar eller att användarna inte vet vad den betyder eller hur den fungerar (Cronholm & Hedström, 2000; Lundström & Nilsson, 2000; Hedström & Cronholm, 2002).
För att kunna rapportera in information i Sofia Omfale krävs att
användaren följer en fastlagd arbetsgång. Detta är också något som
har påpekats av användarna som menar att handlingsfriheten avseende användningen av Sofia Omfale är mycket låg. De säger att
det inte går att ändra ordningen på hur arbetet ska utföras, och
dessutom är det fastlagt vilka tider viss information ska vara inrapporterat i systemet.65 ”Vägen till bilden är bestämd. [Systemet] liknar en hårt styrd och snitslad bana.”66
Alla enheter använder Sofia Omfale för att rapportera in den information som det är krav på. Däremot använder endast ett fåtal
av användarna de funktioner som de inte måste använda67. Lindahl (1999) menar att det är främst modulerna ärendehantering
och debitering som används68.
För att ge en överblick över datoriseringsprocessen illustrerar Tabell 5-1 nedan centrala händelser i utvecklingen av Sofia Omfale.

Intervju, vårdbiträden, 1999-11-12
Intervju, enhetschefer, 1999-12-09
67 Intervju, projektledare, 2001-03-08
68 Enligt Lindahls (1999) undersökning använder nio procent av den personal (administrativ personal, omsorgspersonal, paramedicinsk personal,
medicinsk personal och handläggare) som deltog i undersökningen Sofia
Omfale. Av dessa använder 29 procent systemet varje dag, 41 procent ett
par gånger i veckan, 18 procent ett par gånger i månanden och 12 procent
svarade att de använder Sofia Omfale någon gång om året.
65
66
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Tabell 5-1:

Datoriseringskronologi – Sofia Omfale

1990:

Lansering av Sofia Omfale i teckenbaserad version (Offertsvar, 199669).
Motion till Kommunfullmäktige avseende utveckling av
äldreomsorg (Motion, 1994).
POMS-projektet startar, med avsikt att låta göra en ”[…]
översyn av vissa principiella frågeställningar inom omsorgsnämndens ansvarsområde” (Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2000-03-21).
Omsorgsnämnden uppdrager åt Konsult & Service att
kartlägga verksamheten inom omsorg. Kommunstyrelsen
uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram en projektplan för nytt IT-stöd inom omsorgsområdet, och utvidgar kartläggningen (Projektplan, 1996).
Presentation av projektplan, inom ramen för POMSprojektet, för upphandling av nytt ADB-system inom omsorgsverksamheten (Projektplan, 1996).
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utvecklingsanslag
om 1510 tkr för att täcka kostnader för upphandling och
införande av nytt datastöd (Upphandling, 1997-03-1670).
Omsorgsnämnden beslutar att (i princip) finansiera nytt
system (Upphandling, 1997-03-16).
Omsorgsnämnden godkänner ”[…] bilagt förslag till avtal
med Adapt Information System AB avseende upphandling av
datasystemet Sofia Omfale” (Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 1997-03-20).
Avtal om köp, leverans och installation av ADB-stöd för
hemtjänsten påskrivet av systemägare (omsorgsnämnden)
och systemleverantör (Avtal, 199771).
Funktioner för debiteringsunderlag i Sofia Omfale ska
vara installerat och klart att tas i drift (Avtal, 1997).
Alla funktioner i Sofia Omfale ska fungera och kunna tas i
drift (Avtal, 1997).
”[…] att uppmana socialnämnden se över möjligheterna till integration med Sofia Omfale” (Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 1999-03-02).
Kommunstyrelsen uppdrager ”[…] till omsorgsnämnden
(som systemägare) och socialnämnden att säkerställa erforderlig
datakommunikation med Sofia Omfale” samt uppdrar till kommunledningskontoret ”att återkomma med redovisning av

1994-08-10:
1994-10-04:

1995-03:

1996-02-13:

1996-03-05:

1996-03-14:
1997-03-20:

1997-05-28:

1997-10-01:
1997-12-31:
1999-03-02:

2000-03-21:

69

Sofia vård & Omsorgssystem & ”OMDIL” – offertsvar ADB-stöd inom
Omsorgsverksamheten i Linköpings kommun, 1996-08-27
70 Upphandling av OMDIL, 1997-03-16
71 Avtal om köp, leverans och installation av ADB-stöd för hemtjänsten i
Linköpings kommun, 1997
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2000-03-21:

2001-09-20:

2001-12-13:

lämpliga åtgärder kort och långsiktigt för att eliminera förekomsten av kommunikationsstörningar” (Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2000-03-21).
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten från POMSprojektet, förklarar därmed projektet avslutat och medger
slututbetalning av utvecklingsmedel (Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2000-03-21).
Omsorgsnämnden beslutar ”[…] att ge omsorgsnämndens
kansli i uppdrag att återkomma till omsorgsnämnden med en
upphandlingsplan avseende ett kommungemensamt IT-stöd”
(Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 2001-09-20).
Omsorgsnämnden beslutar ”[…] att ge omsorgsnämndens
kansli i uppdrag att tillsammans med LK-Ekonomi informera
och utbilda samtliga enheter om gällande rutiner och kontroll av
inrapporterade hemtjänsttimmar i datasystemet Sofia Omfale”
(Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 2001-12-13).

___________________________________________________________

5.2.3 Aktörsgrupper
I fallet Sofia Omfale har jag identifierat totalt sex centrala aktörsgrupper som påverkat upphandling, införande och användning av
Sofia Omfale. Aktörsgrupperna är inte konstanta över tid, utan
förändras allt eftersom datoriseringsprocessen pågår. I och med att
detta delvis är en retrospektiv studie, har det också varit svårt att
särskilja individen från gruppen. Aktörsgrupperna är vårdbiträden, enhetschefer, systemägare, systemleverantör, projektledare
och systemförvaltare. Ett annat problem med den aktörsnära ansatsen i fallet Sofia Omfale är att det, särskilt för de förväntade effekterna, varit svårt att särskilja systemägaren från projektledaren i
och med att upphandlingen drevs av projektgruppen på uppdrag
från omsorgsnämnden som är systemägare.
Som jag nämnde tidigare har inte ovanstående aktörsgrupper varit
desamma under hela den studerade tiden. Graden av IT-systemets
materialisering påverkar vilka aktörsgrupper som utvecklas. Några grupper har tillkommit, medan andra försvunnit. Projektledaren
var med från början då han var med både i POMS och OMDIL. I
samband med att Sofia Omfale valdes utvecklades systemleverantör och systemägare till aktörsgrupper. När systemet togs i drift
1998 tillkom även systemförvaltare och användare i form av enhetschefer och vårdbiträden som aktörsgrupper.
5.2.3.1 Systemägare
Omsorgsnämnden är systemägare och tillhör den politiska organisationen. Systemägaren har som mål att beställa verksamhet ”[…]
av så god kvalitet som möjligt” och har därmed det övergripande an-
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svaret för bl.a. äldreomsorg (Linköpings kommun, 2002). Omsorgsnämnden tar i hög grad sina beslut utifrån rekommendationer från omsorgsnämndens kansli. Detta gör att dessa två grupper
är starkt sammankopplade. Materialet som ligger till grund för
analys av systemägaren baseras på uttalanden från både tjänstemän och politiker inom omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden blev
officiellt systemägare 1997-03-20 då omsorgsnämnden beslutade
att godkänna det avtalsförslag kommunledningskontoret presenterade (Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 1997-03-20). I bilagan till sammanträdesprotokollet föreslår kommunledningskontoret att ”Omsorgsnämnden bör vara systemägare”, dessutom ”[…] bör
omsorgsnämnden vara beställare av drift och förvaltning av system och
databas samt vara registeransvarig. Härigenom har omsorgsnämnden full
kontroll över systemet och dess användning” (Sammanträdesprotokoll,
omsorgsnämnden, 1997-03-20). Att omsorgsnämnden skulle vara
systemägare tycks ha varit klart mycket tidigare. I projektplanen
menar kommunledningskontoret att ”[…] omsorgsnämnden [bör]
svara för investeringen i ett nytt IT-stöd och därtill hörande kapitalkostnader” (Projektplan, 1996).
5.2.3.2 Systemförvaltare
Systemförvaltaren arbetade tidigare på kommunledningskontoret
med POMS-projektet, där hon bl.a. var med att utveckla serviceavtal.72 Systemförvaltaren utvecklades som aktörsgrupp i samband
med att Sofia Omfale började användas. Till hennes arbetsuppgifter hör support och underhåll av Sofia Omfale. ”Mina arbetsuppgifter är att hantera systemet mot handläggarna och rätta fel och göra ändringar, lägga upp nyheter då omsorgsnämnden gör förändringar i sin
taxa mm.”73
5.2.3.3 Systemleverantör
Inledningsvis var Adapt Information System AB systemleverantör
av Sofia Omfale, men i avtal skrivna från och med 1998 är WMdata AB omsorgsnämndens avtalspart för Sofia Omfale.
5.2.3.4 Projektledare
I stället för att lyfta fram projektgruppens föreställningar om Sofia
Omfale väljer jag att fokusera projektledaren. Han arbetade med
POMS-projektet och OMDIL-projektet. För närvarande arbetar han
bl.a. som projektledare och är ansvarig för Stadshusets ekonomi.74

Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
74 Intervju, projektledare, 2001-03-08
72
73
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Projektledaren har styrt upphandlingsarbetet och står som författare på projektdokument samt är föredragande vid sammanträden.
5.2.3.5 Vårdbiträden
Studien av Sofia Omfale har utgått från omsorgsarbetet på Åkerbo
omsorg i Linköpings kommun. På den enheten använder bl.a.
vårdbiträden Sofia Omfale för att registrera nya omsorgstagare,
göra ändringar samt rapportera in underlag för debitering. Vårdbiträdena utvecklades till en aktörsgrupp i samband med att Sofia
Omfale implementerades på enheten. Dessa vårdbiträden hade
inte möjlighet att initialt påverka utvecklingen, anpassningen eller
implementeringen av Sofia Omfale. Däremot är de viktiga aktörer i
användningen, och påverkar i sin roll som användare den fortsatta
utvecklingen och användningen av Sofia Omfale. Enbart ett fåtal
vårdbiträden använder Sofia Omfale.
5.2.3.6 Enhetschefer
Även enhetscheferna (enhetschefen och biträdande enhetschefen)
på Åkerbo omsorg utvecklades till en aktörsgrupp i och med att
Sofia Omfale implementerades på enheten. Dessa personer deltog
inte i upphandlingsarbetet. Detta innebär att analysen fokuserar
hur enhetscheferna upplever att Sofia Omfale stödjer eller inte
stödjer deras arbete idag. Enhetscheferna använder Sofia Omfale
främst för att ta fram information om omsorgstagare, statistik och
avgifter.

5.3 Värdeområden
Värdeområdena är induktivt generade genom en kategorisering av
aktörsgruppernas förväntade och upplevda effekter av datoriseringen. I fallet Sofia Omfale har förvaltningsvärdena varit drivande. Dessutom har jag funnit spår av professionsvärden.

5.3.1 Förvaltningsvärden
Upphandlingen av Sofia Omfale har i hög grad styrts av förvaltningsvärden såsom effektivisering, kostnadsbesparingar samt ett
behov av IT-system för administration och informationssäkerhet
(se Figur 5-2). Genom införande av nytt IT-system ville Linköpings
kommun stärka ”Faktorerna tid, kostnad och kvalitet i positiv riktning”
(Projektplan, 1996).
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FÖRVALTNINGSVÄRDEN
9 Effektivisering
9 Kostnadsbesparingar
9 Administrationsstöd
9 Informationssäkerhet

Figur 5-2:

Förvaltningsvärden Sofia Omfale

5.3.1.1 Effektivisering
Behovet av effektivisering uttrycktes redan i POMS-projektets
uppdrag, ”Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att utveckla bra system
[för] organisationens inre och yttre effektivitet” (Översyn, 199475). Effektivisering rör både registrering och åtkomst av information
samt informationsöverföring. En effektivare administration ska
göra det möjligt för verksamhetsansvariga ”[…] att utan motsvarande krav på utökad administration arbeta med nya och för verksamheten
mer angelägna uppgifter än tungarbetad administration” (Projektplan,
1996).
Stöd för effektiv registrering och åtkomst av information
”Genom modernt och verksamhetsanpassat ADB-stöd samt ändamålsenlig teknik för tidsregistrering som maskinellt kan skapa debiterings- och
faktureringsunderlag kan besparingar göras i effektivare administration.”
(POMS, 1996-02-2076) Tidigare skedde all rapportering i äldreomsorgen manuellt med blanketter.77 Men nu skulle all löpande
registrering för debitering göras direkt i systemet ute på enheten
(Omdil, 1997). Men vårdbiträden som rapporterar in information
upplever att många felmeddelanden och problem med systemet
kan förstöra dagens planering. ”Särskilt för hemtjänstpersonal som
kanske har särskilt avsatt tid för att komma ifatt med det administrativa
arbetet.”78
Sofia Omfale omfattar enbart de avgiftsbelagda tjänsterna, vilket
innebär att mycket service och annat som utförs på enheterna inte
rapporteras in i systemet, utan kräver manuell hantering (Lundström & Nilsson, 2000). Detta gör att effektiviteten blir lidande.

75 Översyn av vissa principiella frågeställningar inom omsorgsnämndens
ansvarsområde, 1994-09-30
76 POMS-projektet. En lägesrapport, 1996-02-20
77 Intervju, projektledare, 2000-05/06
78 Intervju, vårdbiträden, 1999-11-26
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Stöd för effektiv informationsöverföring
Många av de förväntade effekterna, och argumenten till upphandlingen berör Sofia Omfale som verktyg för att effektivisera informationsöverföringen (Översyn, 1994). ”Den interna hanteringen av
medel mellan utförare och beställare underlättas väsentligt om verksamhetsuppgifter tillsammans med avtalsvillkor kan omformas till ekonomiska transaktioner på elektronisk väg. Det manuella arbetet med avstämning och interna transaktioner kan därmed minimeras.” (Projektplan,
1996)
Informationsöverföring mellan olika aktörer inom äldreomsorgen
skedde tidigare med blanketter som skickades via internposten.79
Även om många idag använder Sofia Omfale för informationsöverföring har det varit många tekniska problem med kommunikationen. Vilket fått till följd att vissa enheter åkt till annan plats
för att registrera då underlag till bl.a. debitering måste vara inne en
viss dag (Lundström & Nilsson, 2000). Detta gör att effektiviteten i
informationsöverföringen blir lidande.
En orsak till att omsorgsnämnden inom Linköpings kommun ville
upphandla ett nytt IT-system för äldreomsorgen var ett de ville få
en mer helhetlig lösning.80 Genom att införa ett organisationsövergripande IT-system förväntade sig både politiker, POMS-projektet
och systemleverantören effektivitetsvinster inom äldreomsorgen.
Det nya IT-systemet skulle vara organisationsövergripande och
sammankoppla myndighetsutövare med utförare (Lundström &
Nilsson, 2000). Tanken var att beställningar angående nya ärenden
skulle skickas elektroniskt till utförarna från sociala förvaltningen
där beslut om hjälp togs.
Men då Sofia Omfale inte används som ett stöd för informationsöverföring mellan sociala förvaltningen och utförarna har inte
”[…] alla effektivitetsvinster varit möjliga att uppnå” (POMS, 1999-012881). Samarbetet mellan myndighet och utförare fungerar inte då
sociala förvaltningen varken arbetar i Sofia Omfale eller elektroniskt kan föra över information från deras IT-system till Sofia Omfale (POMS, 200082). Att Sofia Omfale skulle bidraga till effektiv informationsöverföring mellan sociala förvaltningen och utförarna

Intervju, projektledare, 2001-03-08
Intervju, systemägare, 2001-03-01
81 Slutrapport POMS-projektet, 1999-01-28
82 Slutrapportering av POMS-projektet, 2000
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såg även systemleverantören som en av de viktigaste målen med
Sofia Omfale i Linköpings kommun.83
5.3.1.2 Kostnadsbesparingar
POMS-projektet argumenterade för att användning av IT-system
inom äldreomsorgen skulle ge ”[…] högre produktivitet genom den
kunskap om de faktiska förhållandena som åstadkommes” (POMSprojektet, 199584) och att ”Ett modernt IT-stöd är en förutsättning för
de förändringar som leder till minskade kostnader i enlighet med vad som
redovisas i POMS-projektets lägesrapport” (Projektplan, 1996). Omsorgsnämnden, som är systemägare, menar att trots att kostnaden
för IT-system blivit mycket högre har inte Sofia Omfale gett något
större mervärde.85 Huruvida användning av Sofia Omfale har lett
till förväntade kostnadssänkningar är, säger projektledaren, svårt
att svara på. ”[…] det [är] ju å andra sidan nästan omöjligt att svara på.
Det här, om det har blivit billigare. […] Så det här måste man nog se
mera långsiktigt.”86
Problem med att få åtkomst till Sofia Omfale har bl.a. inneburit att
det uppstått brist på tid, vilket resulterat i dubbelarbete87, brist på
tid med övertidsarbete eller vikarier som följd (Lundström & Nilsson, 2000). Vissa enheter registrerar inte heller själva, vilket var
tanken, utan köper registreringshjälp från den centrala ekonomienheten (Lundström & Nilsson, 2000). Detta medför ökade kostnader för enheterna.
5.3.1.3 Administrationsstöd
Administrationsstöd innebär här IT som stöd för planering, styrning, uppföljning och utveckling av administrativa rutiner.
Stöd för planering
Förutom att säkerställa korrekta avgifter, ville omsorgsnämnden
att Sofia Omfale skulle stödja verksamhets- och personalplanering
på utförande enheter.88 Enheterna skulle bl.a. få tillgång till information om vårdtyngd, vilket skulle förbättra möjligheten till en
god och effektiv planering (Projektplan, 1996). Men enheterna använder inte Sofia Omfale som stöd för planering, vilket kan bero

Intervju, systemleverantör, 2001-03-05
Erfarenheter och slutsatser av ett års arbete med POMS projektet, 199511-02
85 Intervju, systemägare, 2001-06-28
86 Intervju, projektledare, 2001-03-08
87 Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
88 Intervju, systemägare, 2000-03-01
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på att utförarnas behov inte har tillgodosetts tillräckligt mycket i
upphandlingen beroende på bristande delaktighet.
Stöd för styrning
Både omsorgsnämnden och systemleverantören förväntade sig att
Sofia Omfale skulle förbättra möjligheten att styra verksamheten.
Omsorgsnämnden hoppades att Sofia Omfale skulle underlätta
”Möjligheter till prognoser på ett övergripande plan” (Projektplan,
1996). Systemleverantören säljer Sofia Omfale mot bakgrunden att
kommunerna behöver ”[…] ta sig ur gängse nedskärningsspiral utifrån ett kortsiktigt budgetperspektiv till en positiv utvecklingsspiral med
nytänkande och långsiktighet” (Offertsvar, 1996). Sofia Omfale skulle
stödja detta bl.a. genom att ”Beskriva resursåtgång och kvalitetsuppföljning som underlag för förbättringsarbete” (Offertsvar, 1996).
Ett annat stöd för styrning är statistik. Systemförvaltaren menar att
Sofia Omfale har ett mycket bättre stöd för statistikuttag än DPKsystemet som Sofia Omfale ersatte.89 Systemägaren däremot anser
inte att statistiken har blivit bättre med Sofia Omfale.90 Skillnaden i
uppfattningar kan bero på deras olika behov och intressen. Systemförvaltaren arbetar nära verksamheterna och hon tycker att
Sofia Omfale stödjer verksamhetsutveckling.91 Systemägaren, däremot, hade kanske högre förväntningar och ville kunna jämföra
mellan olika enheter och få statistik på en mer övergripande nivå.
Han säger att de kanske inte ställde tillräckligt höga krav på statistiken, vilket kan beror på svårigheter att föreställa sig hur IT kan
användas inom äldreomsorgen tillsammans med bristande upphandlingskompetens.
Stöd för uppföljning
Omsorgsnämnden är ansvarig för äldreomsorgen i Linköpings
kommun vilket innebär att de har behov av IT-system som möjliggör och underlättar uppföljning och utvärdering av den äldreomsorg som utförs inom kommunen. Detta var också en av utgångspunkterna i det inledande POMS-projektet. ”Följden av nuvarande
hantering av hemtjänstverksamheten är att betydande svårigheter föreligger vad gäller verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning.” (Projektplan, 1996) Att uppföljning och återrapportering var ett viktigt
syfte vid upphandlingen av Sofia Omfale påpekas också av systemleverantören.92
Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
Intervju, systemägare, 2001-06-28
91 Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
92 Intervju, systemleverantör, 2001-03-05
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Omsorgsnämnden beskriver Sofia Omfale som en ”[…] ’plattform’
för administration av den mängd uppgifter som krävs för uppföljning utifrån utförares, myndigheters och omsorgsnämndens behov.” (Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 1998-03-19). Omsorgsnämnden
såg IT som ett verktyg bl.a. för att ”[...] säkerställa tillfredsställande
rutiner för […] uppföljning av prestationer mm.” (Upphandling, 199703-16).
Att Sofia Omfale underlättat för omsorgsnämnden att kontrollera
och följa upp prestationer syns exempelvis genom att ett antal enheter blivit ålagda att återbetala ”[…] registrerade men ej utförda
hemtjänsttimmar under maj och september 2001 i samband med en uppföljning av registrerade och debiterade hemtjänsttimmar då […] omsorgsnämndens kansli bedömer att det är omöjligt att de registrerade
timmarna verkligen utförts” (Sammanträdesprotokoll, omsorgsnämnden, 2001-12-13). Revisionen av utförda hemtjänsttimmar visar att det fanns otydligheter i enheternas användande av Sofia
Omfale. Detta uppmärksammades också av omsorgsnämnden som
förutom att beordra enheterna att återbetala debiterade hemtjänsttimmar också beslutade att komplettera vårdtagarnas hemtjänsträkning med uppgifter om beräknad utförd tid för personlig
omvårdnad, samt att ”[…] ge omsorgsnämndens kansli i uppdrag att
tillsammans med [ekonomiavdelningen] informera och utbilda samtliga
enheter om gällande rutiner och kontroll av inrapporterade hemtjänsttimmar i datasystemet Sofia Omfale” (Sammanträdesprotokoll,
omsorgsnämnden, 2001-12-13). Enhetscheferna instämmer i att det
finns en oenighet om rutiner kring rapportering av hemtjänsttimmar.93
Systemleverantören tycker inte att Linköpings kommun utnyttjat
Sofia Omfales potential för uppföljning i tillräckligt hög grad.
”Inom Linköpings kommun fanns det en klar tanke att se systemet som en
del av en uppföljning och återrapportering. I praktiken startade man med
debiteringsdelen och man utnyttjar en mycket liten del av systemet.”94
Utveckling av administrativa rutiner
Upphandlingen av Sofia Omfale drevs av omsorgsnämnden för
omsorgsnämndens egna behov av IT-system för att säkerställa
goda rutiner för debitering. ”Intresset [för Sofia Omfale] beror på vårt
intresse för debitering. Betalning sker mellan beställare och utförare. Det
var alltså detta begränsade intresse som låg bakom vår insats. [Syftet med
93
94

Intervju, enhetschefer, 1999-12-09
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systeminförandet] var som sagt för att få ordning på debitering.”95 Omsorgsnämnden såg det framtida IT-systemet som ett verktyg bl.a.
för att ”[...] säkerställa tillfredsställande rutiner för debitering av avgifter, underlag för ersättning till utförarna” (Upphandling, 1997-03-16).
Omsorgsnämnden är beställare av äldreomsorg och behövde ett
nytt IT-system för att förbättra rutinerna för betalning mellan beställare och utförare.96
5.3.1.4 Informationssäkerhet
I fallet Sofia Omfale ser aktörsgrupperna att IT-systemet har ökat
informationstillgängligheten och tillhandahåller mer korrekt vårdtagarinformation. Detta förbättrar informationssäkerheten.
Informationstillgänglighet
Systemleverantören ser Sofia Omfale som ett informationsstöd för
vårdbiträden (Offertsvar, 1996) och projektledaren menar att det
behövdes ett ”[…] vettigt stöd vad gäller vårdtagarregister och data
kring vårdtagaren”.97 Vårdbiträdena säger också att de, bl.a. genom
de s.k. brukarkorten fått bättre överblick över vårdtagarna.98 Vårdtagarinformationen har blivit mer samlad vilket innebär att frågor
om och av vårdtagare och deras anhöriga kan besvaras på ett bättre sätt.99 Även enhetscheferna påpekar att den samlade vårdtagarinformationen är till hjälp när någon anhörig ringer. Då vet de vem
vårdtagaren är och vilken hjälp han/hon har.100
Korrekt information
Samlad och korrekt information om omsorgstagarna ökar möjligheten att utföra en god omsorg. Enhetscheferna menar att användningen av Sofia Omfale medfört att informationen om vårdtagarna
är mer korrekt. ”Tidigare hade vi pärmar om alla ställen och vårdtagare
– och det gick inte att hålla uppdaterat. Det blev många fel – det är mycket bättre nu.”101 Genom att decentralisera registrering av vårdtagaruppgifter och debiteringsinformation till de utförande enheterna,
hoppades projektledaren att informationen skulle bli mer korrekt.
”Där hade vi den inte särskilt originella uppfattningen att information
skall registreras vid källan. Och den som äger informationen ska ta ansvar för den. Då ökar säkerheten. Därför menar jag att personinformation,
debiteringsinformation, ja all sådan väsentlig information ska registreras
Intervju, systemägare, 2000-03-01
Intervju, systemägare, 2000-03-01
97 Intervju, projektledare, 2001-03-08
98 Intervju, vårdbiträden, 1999-11-12
99 Intervju, vårdbiträden, 1999-11-12
100 Intervju, enhetschefer, 1999-12-09
101 Intervju, enhetschefer, 1999-12-09
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vid källan.”102 Omvårdnadspersonalen som rapporterar in debiteringsunderlag känner ett stort ansvar att registreringarna blir gjorda i tid och på ett riktigt sätt.103
Men eftersom sociala förvaltningen, som var den myndighet som
beslutade om äldreomsorg, inte använde eller var integrerad med
Sofia Omfale blev det problem med att följa upp verksamheten då
det inte blev samma ”[…] säkerhet i personuppgifterna”.104 Däremot
har antal telefonförfrågningar om räkningar från anhöriga minskat
i och med det är färre fel på räkningarna när enheterna själva registrerar debiteringsinformationen (Lundström & Nilsson, 2000).
Beställaren, omsorgsnämnden, och utförarna är inte alltid överens
om att det underlag som tas ut från Sofia Omfale om utförd hemtjänst är korrekt.105 ”Jag [enhetschef] tar ut mina siffror och beställaren
sina – och de är inte samma.”106 Detta kan bero på oklarheter i vilken
information som ska matas in och hur den definieras. Projektledaren menar däremot att det finns en gemensam uppfattning om vilka siffror som man använder sig av, och att det nu är en större säkerhet i informationen.107

5.3.2 Professionsvärden
Professionsvärdena avser på vilket sätt användning av IT-system
ses som ett led i utveckling av vårdbiträdesrollen och kunskapsutveckling samt normstödjande (Figur 5-3).

Intervju, projektledare, 2001-03-08
Intervju, vårdbiträden, 1999-11-12
104 Intervju, projektledare, 2001-03-08
105 Intervju, enhetschefer, 1999-12-09
106 Intervju, enhetschefer, 1999-12-09
107 Intervju, projektledare, 2001-03-08
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PROFESSIONSVÄRDEN
9 Utveckling av
vårdbiträdesrollen
9Kunskapsutveckling
9 Normstödjande

Figur 5-3:

Professionsvärden Sofia Omfale

5.3.2.1 Utveckling av vårdbiträdesrollen
I samband med införandet av Sofia Omfale var målet att decentralisera en del av administrationen och vissa vårdbiträden fick delvis
andra arbetsuppgifter. Förutom att vara i huvudsak omsorgsgivande fick de nu också ett ansvar för registrering av debiteringsunderlag och vårdtagarinformation.
Från omsorg till administration
I samband med införandet av Sofia Omfale decentraliserades registrering av vårdtagarinformation och debiteringsunderlag från en
stabsfunktion med ekonomiuppgifter till utförande enheter.108
”Debitering, all löpande registrering görs direkt i systemet ute på enheten, såväl inskrivning som registrering av insatser.” (OMDIL-projektet,
1997) Egen registrering hos utförarna skulle ersätta blanketthanteringen mellan utförare och central registreringsinstans (Lundström & Nilsson, 2000).
Skiftet från omvårdande till administrativa arbetsuppgifter kan
vara ett problem då det administrativa arbetet är mindre flexibelt
och tydligare och klarare definierat än det omsorgsgivande arbetet.
Detta kan då få till följd att det administrativa får styra det omsorgsgivande. Vårdbiträdena säger att deras arbete som omsorgsgivare är flexibelt – men inte användningen av IT-systemet.109 Användarna måste exempelvis rapportera in underlag för räkningarna till kommunens ekonomienhet till ett visst datum, vilket gör att
de ibland måste planera om arbetet som de ska göra hos omsorgstagarna. Det kan vara svårt att anpassa omsorgsarbetet efter
ekonomirutinerna i Linköpings kommun.
5.3.2.2 Kunskapsutveckling
Kunskapsutveckling berör både kunskap om omsorgsarbetet och
den egna organisationen och en ökad datormognad. En viktig ef108
109

Intervju, projektledare, 2001-03-08
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fekt av systemupphandlingen har varit Linköpings kommuns ökade IT-kompetens. Detta gäller både användning av datorer, ITsystemens roll i verksamheten och en förbättrad beställarkompetens.
Omsorgsarbetet och den egna organisationen
För vårdtagarna har användningen av Sofia Omfale resulterat i en
ökad kundservice då vårdbiträden fått förbättrad kunskap om debiterings- och faktureringsrutiner som gör att de bättre än tidigare
kan besvara frågor om hemtjänsträkningar. ”Vårdtagarna kan få
bättre återkoppling på sina räkningar. Det är lättare att svara på frågor.”110 Omsorgspersonalen får bättre överblick över verksamheten
då de själva tar fram debiteringsunderlaget (Lundström & Nilsson,
2000).
Datormognad
Genom ökad vana att använda IT-system i det dagliga arbetet, blir
det lättare att ställa krav på IT-system och reflektera hur IT kan
fungerar som ett verksamhetsstöd. Systemförvaltaren säger t.ex.
att ”Det kommer synpunkter först när du har systemet framför dig och
du vet vad det blivit av det. Då förstår man”.111 Projektledaren påpekar
att ”[…] vad som också ligger i det här är att i och med att man upptäcker
att man kan ha en viss användning av systemet så kommer ju frågor: kan
man inte ha ytterligare användning?”112 En stor del av utbildningen
inför införandet av Sofia Omfale handlade inte om att använda en
ny teknik, utan om att skapa ett nytt synsätt. ”Jag är fullständigt
övertygad om att om vi idag gick ut till enheterna och sa ’att vore det inte
dags att gå tillbaka till den gamla ordningen med DPK-systemet’, då tror
jag att det skulle tycka att vi inte vore riktigt kloka. Att rapportera in på
blanketter.”113 Vårdbiträden som använder Sofia Omfale har betydligt ökat sin datorvana, tidigare hade de mycket liten erfarenhet av
att använda IT-system.114
Beställarkompetens
Upphandlingen har dessutom bidragit till att öka kommunens beställarkompetens. Projektledaren menar att ”… Sofia Omfale har lagt
den nödvändiga grund som behövs för att vi […] i nästa steg kan ta fram
ett modernt system, ett modernt windowsbaserat system. […] Vi har fått

Intervju, vårdbiträden, 1999-11-12
Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
112 Intervju, projektledare, 2001-03-08
113 Intervju, projektledare, 2001-03-08
114 Intervju, vårdbiträden, 1999-11-26
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den här första nödvändiga plattformen och [skulle] kunna ersätta den här
gamla tingesten med en modernare sådan”.115
5.3.2.3 Normstödjande
Stöd för nationella normer
Systemleverantören förväntade sig också att Sofia Omfale skulle ge
kommunen förutsättningar att låta ärendehanteringen följa rutiner
enligt lagstiftning (Anbud, 1996-08-27116). Systemförvaltaren menar
att det är viktigt att hålla isär information som tillhör olika lagrum,
vilket Linköpings kommun också följer. ”Här i kommunen har vi inte
blandat nåt utan vi har varit strikta med att hålla isär de olika lagrummen. Det är möjligt att dom som skapar dom här lagarna inte kanske hade
sagt någonting. Men vi har valt att göra det riktigt från början.”117

5.4 Aktörsanalys
Aktörsanalysen görs utifrån de olika aktörsgrupperna och värden
de attribuerar Sofia Omfale. Här syns två tydliga riktningar. Upphandlingen har drivits av systemägaren och deras intressen för ett
förvaltningsstöd, medan vårdbiträdena och projektledaren betonar
Sofia Omfale som ett stöd för professionsvärden.

5.4.1 Ett IT-system för förvaltningsvärden
Upphandlingen av Sofia Omfale har drivits av omsorgsnämnden
och deras behov av ett IT-system för debitering, fakturering och
uppföljning. De ser Sofia Omfale som ett verktyg för ökad effektivitet och administration. Omsorgsnämnden är systemägare och
ansvarar för att kommuninvånarna får en god omsorg. De ställer
krav på, upphandlar och följer upp äldreomsorgen. Genom att omsorgsnämnden har drivit upphandlingen och är systemägare präglas Sofia Omfale i mycket hög grad av deras behov av ett IT-system
för administration, styrning och uppföljning. Även systemförvaltaren menar att Sofia Omfale köptes in för att stödja omsorgsnämndens behov. ”Och fick vi sen också ett system som skulle kunna vara
verksamhetsanknutet på något sätt så var ju det naturligtvis ett plus.
Men det var ju i alla fall debiteringen [som var viktig]. Det var det som vi
lade ner krut på och som till varje pris måste fungera.”118 Ett verksamhetsanknutet IT-system innebär här ett IT-system för utförarnas,
verksamheternas, behov. Men då utförarna fick mycket lite möjligIntervju, projektledare, 2001-03-08
Av ADAPT Informations system AB ingivet anbud, 1996-08-27
117 Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
118 Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
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het att tidigt påverka upphandlingen utvecklades Sofia Omfale till
ett IT-system för framför allt förvaltningsvärden. Arbetsgrupper
och referensgrupper med användarrepresentanter fokuserade krav
på och innehåll i debiteringsfunktioner och faktureringsfunktioner.119 Vilket fått till följd att omsorgsnämndens krav, som projektledaren arbetat efter, har varit drivkraft i upphandlingen. Sofia
Omfale ses här som ett verktyg för effektivitet, kostnadsbesparingar och administration för både systemägare, projektledare och systemleverantör.

5.4.2 Vårdbiträden och projektledare fokuserar professionsvärdena
Vårdbiträdena, som registrerar debiteringsunderlag och vårdtagarinformation, menar att Sofia Omfale varit ett viktigt verktyg för
kunskapsutveckling. Genom ökad insyn i debiterings- och faktureringsrutiner har vårdbiträdena fått bättre kunskap om verksamheten och kan därmed bättre svara på frågor från anhöriga och vårdtagare om exempelvis räkningar. Vårdbiträdesrollen har därmed
förändrats och utvecklats från att vara i huvudsak omsorgsgivande
till att inkluderar mer och mer administration. Projektledaren däremot, återkommer gång på gång, till hur viktig upphandlingen varit för att öka kommunens IT-kompetens. Upphandlingen av Sofia
Omfale har resulterat i att olika yrkesgrupper ökat sin erfarenhet
av att använda IT-system, de har utvecklat en bättre förståelse för
hur IT kan användas för verksamhetsutveckling och även ökat sin
beställarkompetens.

5.5 Effektanalys
Effektanalysen utgår från Tabell 2-1 i Avsnitt 2.5.1.1 med syfte att
identifiera realiserade, orealiserade och oväntade effekter. När det
gäller skillnad mellan förväntade och upplevda effekter finns det
vissa genomgående teman. Framför allt framskymtar det en besvikelse över att drömmen om ett gemensamt IT-system har gått i
kras, och det är en bidragande orsak till att de effektiviseringsvinster man hoppats på inte uppnåtts. Ett annat genomgående tema är
en skiftning från att se Sofia Omfale som ett IT-system för administration och effektivisering och kostnadsbesparingar till ett verktyg som bidrager till professionalisering. Aktörsgrupperna förväntade sig att Sofia Omfale skulle vara kostnadsbesparande och rationaliserande, men de upplevda effekterna fokuserar i högre grad
Sofia Omfale som ett verktyg för en ökad kunskapsutveckling.
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Vissa av de upplevda effekterna är svårtolkade, då olika aktörsgrupper upplever effekterna på olika sätt. Projektledaren säger exempelvis att Sofia Omfale bidragit till ”korrekt information” och
bättre underlag, medan enhetscheferna säger att den information
som de och beställaren får ut från Sofia Omfale kan skilja sig åt.

5.5.1 Realiserade effekter
5.5.1.1 Förvaltningsvärden
Sofia Omfale har uppfyllt målet med förbättrade debiteringsrutiner. Syftet var bl.a. att effektivisera och förbättra registrering och
åtkomst av information, uppföljning samt utveckling av administrativa rutiner. Dessutom har åtminstone delvis användningen av
Sofia Omfale resulterat i mer korrekt information och debiteringsunderlag, vilket gjort att antal förfrågningar om felaktiga räkningar minskat. Sofia Omfale tycks också ha bidragit till en mer korrekt
vårdtagarinformation.
5.5.1.2 Professionsvärden
I samband med införandet av Sofia Omfale erbjöds IT-utbildningar
och detta tillsammans med en ökad IT-användning har realiserat
förhoppningarna om en förbättrad IT-kompetens inom äldreomsorgen. Dessutom ville omsorgsnämnden och projektledaren flytta
ut registrering ”närmare källan”, d.v.s. till vårdbiträdena. Detta
gjordes också och därmed fick vårdbiträdena andra arbetsuppgifter och en förändrad yrkesroll.

5.5.2 Orealiserade effekter
5.5.2.1 Förvaltningsvärden
Inte alla aktörer i äldreomsorgen är integrerade med Sofia Omfale,
vilket resulterar i bristande effektivitet i informationsöverföringen.
Detta får till följd att förväntade kostnadsbesparingar och produktivitetsökningar antagligen har uteblivit. Dessutom används Sofia
Omfale inte för annat än de tvingande rutinerna såsom vårdtagarinformation, registrering av nya vårdtagare och debitering, vilket
medför att andra arbetsuppgifter är utan IT-stöd. Detta gör att vissa förväntade effekter som Sofia Omfale som stöd för omsorgsplanering har uteblivit.
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5.5.3 Oväntade effekter
5.5.3.1 Professionsvärden
Det är framför allt professionsvärdena som kan hänföras till de
oväntade effekterna. Projektledaren menar att upphandlingen gett
dem erfarenhet att kunna upphandla ett nytt och bättre IT-system.

- 122 -

6

Reflekterande värdeanalys av minipAKT
Fallstudien om mini-pAKT är en retrospektiv studie som illustrerar utveckling och användning av ett IT-system för utförardokumentation inom hemtjänst i Stadsdelsförvaltningen Centrum (SDF)
i Göteborg stad. Kapitel sex inleds med en beskrivning av forskningsmetod och sedan följer en beskrivning av utvecklingen och
användningen av mini-pAKT. Det nästföljande avsnittet analyserar
förväntade och upplevda effekter av datoriseringen i fyra olika
värdeområden. Kapitlet avslutas med en analys och jämförelse av
aktörers värden samt förväntade och upplevda effekter.

6.1 Metod
Utvecklingen av IT-systemet mini-pAKT influerades i hög grad av
erfarenheterna från ett tidigare IT-system, HemReg, som låg till
grund för utvecklingen av mini-pAKT. Då det är omöjligt att separera HemReg från mini-pAKT vid rekonstruktion av förväntade effekter har jag även inkluderat HemReg i min analys av förväntade
effekter. ”Jag kommer inte ihåg [vad de ville ha ut av mini-pAKT] eftersom de hade HemReg och då hade diskussionen redan varit och då var
inte jag med.”120
Metodavsnittet beskriver tillvägagångssättet vid insamling av data
då analysen av det empiriska materialet har utgått från beskrivningen i Avsnitt 3.2.

6.1.1 Datainsamling
Detta är retrospektiv fallstudie där utveckling, införande och användning av mini-pAKT rekonstruerats. Införandeprocessen och
förväntade effekter har inte varit möjliga att studera i realtid. Däremot finns det mycket erfarenhet av användningen av mini-pAKT.
Både HemReg och mini-pAKT utvecklades lokalt i SDF Centrum
av en relativt liten grupp aktörer. Detta gör att det inte finns mycket dokumentation från utvecklingsprocessen. Förutsättningarna
gör att jag framför allt bygger min empiri på intervjuer av några

120

Intervju, resursperson, 2002-04-09
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nyckelaktörer som kan ses som representanter för vissa aktörsgrupper, men jag har också tillgång till viss dokumentation. Dessutom deltog jag vid ett tillfälle i en demonstration av mini-pAKT.
Förutom intervjuer har jag också använt mig av sekundärempiri i
form av en utvärdering av användningen av mini-pAKT (Risfelt,
2001).
6.1.1.1 Intervjuer
Ett problem med denna studie har varit att det inte varit möjligt att
i dokumentationen få tillgång till förväntade effekter. Det beror
framför allt på att jag inte haft tillgång till tidstrogen empiri om de
förväntade effekterna. Vilket medfört att jag i intervjuerna förutom
att diskutera upplevda effekter också frågat om orsakerna till utvecklingen. Jag har varit medveten om risken för efterhandskonstruktioner och svårigheten att i efterhand avgöra vilka som var de
förväntade effekterna. I fallet mini-pAKT har det därför varit svårt
att uttala sig om realiserade effekter (effektanalys i Avsnitt 6.5).
Detta har jag bemött genom att sträva efter att samma fenomen ska
styrkas av flera aktörsgrupper. Även om det är svårt att i detalj uttala sig om effektuppfyllelse är det möjligt att se vissa mönster och
riktningar i empirin. Studiet av mini-pAKT har ändå varit värdefullt då det på ett bra sätt kompletterat de andra fallen. Mini-pAKT
utvecklades lokalt av en enhetschef som såg behov av ett IT-system
som stöd för organisatoriskt minne och kommunikation mellan
omsorgspersonal. Detta gör att utvecklingen av mini-pAKT drevs
av andra intressen än de intressen som drev upphandlingen av Sofia Omfale (Kapitel 5) och DocIT (Kapitel 7). Intressena bakom utvecklingen av mini-pAKT har däremot vissa likheter med utvecklingen av SÅVA (Kapitel 8) som också utvecklades lokalt på en enhet. Men till skillnad från mini-pAKT, drevs utvecklingen av
SÅVA av forskare och omsorgspersonal som ett aktionsforskningsprojekt (Avison, 2001; Mumford, 2001).
Intervjuerna utformades som 1-2 timmars samtal där jag med hjälp
av ett antal frågor styrde diskussionen (se Bilaga 5). Frågorna följdes sällan exakt utan användes mer som centrala och viktiga diskussionsteman. Under intervjun ställde jag beroende på informantens svar följdfrågor och bad om förtydliganden och exemplifieringar. För att få en bättre bild och mer nyanserade svar ställde jag
ofta viktiga frågor på flera olika sätt. Intervjuerna omfattade ett antal nyckelaktörer som påverkat utvecklingen av mini-pAKT eller
använt systemet (se Bilaga 4 för en intervjusammanställning). Jag
samtalade med projektledaren för mini-pAKT som också var initia-
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tivtagare till HemReg. Hon arbetade som enhetschef121 inom Göteborg stad. Jag intervjuade också utredaren som var med i utvecklingen av mini-pAKT, systemutvecklaren från det centrala ADBkontoret, enhetens äldreomsorgschef, en användare tillika gruppledare och vårdbiträde samt den person som gav utbildning och
support på bl.a. mini-pAKT (s.k. resursperson). Alla intervjuer
utom den inledande träffen med projektledaren och utredaren
skedde enskilt, och jag spelade in och transkriberade alla intervjuer
utom två. Vid den inledande träffen demonstrerades mini-pAKT.
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, vilket
varit mycket värdefullt i och med att jag då fick bättre kunskap om
deras vardag.
6.1.1.2 Dokument
Tillgången på dokumentation är i detta fall relativt begränsad. Som
empiri, förutom systemdemonstration och intervjuer har jag använt mig av följande dokument:
• Utvärdering av mini-pAKT (Risfelt, 2001)
• Användardokumentation mini-pAKT
• Projektplan för införandet av pAKT
• Dokument från mini-pAKT (personblad, målinriktad arbetsplan och löpande anteckningar)122

6.2 Empirisk beskrivning
Stadsdelsförvaltningen Centrum är Göteborgs folktätaste stadsdel
med cirka 51 000 innevånare och drygt 16 % pensionärer (Göteborg
stad, 2003). Centrum ansvarar för elva äldreomsorgsenheter (Göteborg stad, 2003). Den största yrkesgruppen inom stadsdelsförvaltningen Centrum är personal inom vård och omsorg där andelen kvinnor är 90,4 % (Risfelt, 2001).

6.2.1 Från HemReg till mini-pAKT
Att befintlig teknik som IT-system är en produkt av sin historia
och i hög grad influerar beslut om samt utveckling och införande
av kommande IT-system är mycket tydligt i berättelsen om minipAKT123. En enhetschef tog 1993 initiativet att tillsammans med
Inom SDF Centrum arbetar enhetscheferna förutom som arbetsledare
också som biståndshandläggare. De gör utredningar och beslutar om omsorg. De ger vårdbiträdena nya uppdrag och arbetsuppgifter och använder mini-pAKT bl.a. för att följa vårdbiträdenas arbete.
122 Se Bilaga 6.
123 Inom äldreomsorgen används också SHD (Social Hemservice Data), vilket är äldreomsorgens del av Göteborg stads stordatorsystem SOTIS (In121
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några vårdbiträden utveckla HemReg som är ett IT-baserat dokumentationsstöd för vårdbiträden.124 ”HemReg utvecklades för att hemtjänsten hade ett stenålderstänkande.”125
I samband med socialtjänstlagens skärpning om dokumentation av
verkställigheten blev alltfler enheter intresserade av IT-system för
utförardokumentation. Enhetschefer och biståndsbedömare använde pAKT som är ett dokumentationssystem för myndighetsutövningen – d.v.s. utredning med vårdtagarinformation, bedömning och beslut.126 Syftet med pAKT var ”Att all handläggning med
myndighetsutövning mot enskilda inom Centrums äldre- och handikappomsorg, invid- och familjeomsorg samt barnomsorg dokumenteras i elektroniska personakter i Lotus Notes” (Projektplan, 1996127). Men HemReg, dokumentationssystemet för verkställighet och pAKT för
myndighetsutövning, gick inte att integrera då de var utvecklade i
olika miljöer.128 Detta gjorde att Centrum påbörjade arbetet med att
utveckla mini-pAKT som var en Lotus Notes anpassad version av
HemReg. Systemutvecklingsarbetet utgick helt och hållet från
pAKT där vissa delar togs bort eller anpassades då pAKT var lite
för omfattande.129
Och då kom vi ju plötsligt på att HemReg gick ju inte
alls att få hänga ihop med pAKT. För det var ju helt
olika miljöer. […] Hur skulle man kunna göra någonting som var utförardokumentation för vårdinsatserna
och som i princip skulle ge det som HemReg hade gett
men som skulle hänga ihop med pAKT. Det skulle
vara samma stil och samma miljö så att vårdbiträdena
kunde få utredningen och beslutet om hjälp som ju är
deras underlag för deras fortsatta [arbete]. (Intervju,
äldreomsorgschef, 2002-04-09)

Initiativet till HemReg kom från en ädreomsorgsenhet, medan ”[...]
mini-pAKT var en gemensam diskussion som fördes bland enhetscheferna
i hemtjänsterna. Så det kom ju inte från vårdbiträdena. Utan från enhetstervju projektledare & utredare, 2001-01-10). SHD är ett IT-system som
används av bl.a. enhetschefer, och byråassistenter för ärende- avgifts och
löneadministration samt lokal planeringsadministration och statistikuttag
(Ranerup, 1996).
124 Intervju, projektledare, 2002-04-10
125 Intervju, projektledare, 2002-04-10
126 Intervju, projektledare, 2002-04-10
127 Projektplan för införandet av elektroniska personakter i Centrum,
”PAKT”, 1996
128 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
129 Intervju, systemutvecklare, 2002-04-09
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chefer och handläggare”.130 Mini-pAKT utvecklades i ett projekt som
startade inom äldreomsorgen i Centrum med hjälp av vårdbiträdena i tre vårdlag och en kvällspatrull (Risfelt, 2001). Projektet
drevs av en enhetschef tillsammans med resurspersonen (Risfelt
2001). Senare samma år tog förvaltningsledningen beslutet att ”[…]
tilldela projektpengar för ett fortsatt införande till resterande vårdbiträdeslag i hemtjänsten” (Risfelt, 2001, s 5). Erfarenheterna från HemReg skulle tas till vara i mini-pAKT, och därför deltog enhetschefen som utvecklade HemReg i utvecklingen av mini-pAKT.131
”HemReg fick vi lägga ned. Så det vara ganska mycket diskussion innan
vad vi skulle ta till vara. Det var därför [projektledaren] var med och jobbade med [mini-pAKT]. […] I och med att hon var med kunde man se till
att man tog till vara [erfarenheter från HemReg].”132

6.2.2 Beskrivning av mini-pAKT
Under 1998-2000 introducerades mini-pAKT i SDF Centrum.133
Mini-pAKT kan beskrivas som ett dokumentationssystem för
vårdbiträden och ger stöd för att dokumentera verkställigheten,
d.v.s. vårdtagarinformation, löpande anteckningar och en målinriktad arbetsplan (Bilaga 6) (Användarhandbok mini-pAKT, u/å). I
”löpande anteckningar” dokumenterar vårdbiträden sådant som
de upplever som viktigt att informera andra om. Dessa anteckningar ställs sedan samman av enhetschefen som för över ”händelser av vikt” till vårdtagarens akt.134 Den ”målinriktade arbetsplanen” ger en detaljerad beskrivning av insatsens innehåll, beskriver
översiktligt målen med insatsen samt eventuella hjälpmedel och
vad vårdtagaren klarar av på egen hand (Användarhandbok minipAKT, u/å). I samband med införandet av mini-pAKT genomfördes, förutom allmän datorutbildning och utbildning på minipAKT, omfattande utbildning om dokumentationsrutiner och socialtjänstens krav på verkställighetens dokumentation (Risfelt,
2001). Dokumentationssystemet är uppbyggt av mallar som stöd
för vårdbiträdenas dokumentation där symboler för de vanligaste
insatserna ska underlätta navigering och informationsöversikt. Illustrationer tillsammans med färgsättning ska göra programmet
mer lättillgängligt och roligare att arbeta med.
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
Mini-pAKT används inte längre inom äldreomsorgen i Göteborg stad
då pAKT lagts ned och Göteborg stad är inne i en förstudie som ska utreda frågan om upphandling av en standardprodukt ”[…] som förhoppningsvis ska stödja hela äldreomsorgens utförande” (e-post, utredare, 2004-02-24).
132 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
133 Intervju, utredare, 2002-04-09
134 Intervju, utredare, 2002-04-09
130
131
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6.2.3 Användning av mini-pAKT på Centrum
Vårdbiträdena loggar in på mini-pAKT när de kommer på morgonen och får då tillgång till detaljerad vårdtagarinformation, vårdtagarnas behov, bakgrundsinformation och händelserapportering.
Resurspersonen menar att alla på Centrum, både dag- och kvällspersonal, arbetar med mini-pAKT. ”Alla jobbar med mini-pAKT här i
centrum. Dom tycker att det är bra. Det är ju ett stöd, dom har det redan
på morgonen. [Dom] ser vilka som ska ha hjälp på morgonen. Ser vad
dom ska ha hjälp med så att de inte missar någon vårdtagare.”135 Vårdbiträdena tycker att mini-pAKT både är lätt att använda och lättillgängligt.136

6.2.4 Aktörsgrupper
De aktörsgrupper som varit mest centrala för utvecklingen och användningen av mini-pAKT är vårdbiträden (användare), äldreomsorgschef, resursperson, projektledare samt utredare.
6.2.4.1 Vårdbiträden
Totalt används mini-pAKT av 230 vårdbiträden inom hemtjänsten
i SDF Centrum.137 Förutom mini-pAKT använder vårdbiträdena
även andra applikationer såsom e-post. Alla vårdbiträden har tillgång till IT-system, vilket gör att den elektroniska kommunikationen får ökad fart. ”Vi mejlar väldigt mycket. Och det kommer mer och
mer. Nu är det så att de andra lagen i Centrum har ju först nu fått ut datorer. I och med det kommer hit så kör vi.”138 Vårdbiträdena arbetar i
olika lag och har sina samlingslokaler på olika platser inom Göteborg stad.
6.2.4.2 Äldreomsorgschef
Äldreomsorgschefen ingår, tillsammans med stadsdelschefen, cheferna för FoS-blocket139 och IoF-blocket140 samt ekonomi- och personalcheferna i förvaltningsledningen. ”Förvaltningsledningen såg
det som angeläget att den största yrkesgruppen även följer med i utveckling rörande elektronisk dokumentation.” (Risfelt 2001, s 5) Äldreomsorgschefen har ett särskilt ansvar för äldreomsorgsfrågor. Äldreomsorgschefen stöttade utvecklingen av HemReg och anpassningIntervju, resursperson, 2002-04-09
Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
137 Intervju, utredare, 2002-04-09
138 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
139 Här ingår förskoleverksamhet, skola, musikskola samt bibliotek (Göteborg, 2003).
140 IoF-blocket ansvarar bl.a. för stöd för barn, ungdomar, familjer och
vuxna (individ- och familjeomsorg) (Göteborg, 2003).
135
136
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en av HemReg till Lotus Notes och arbetssättet i pAKT – d.v.s.
mini-pAKT.141
6.2.4.3 Resursperson
På Centrum kallas den person som stödjer och hjälper användarna
med support och utbildning på olika IT-system för resursperson.
Hon var med och tog fram användarkrav och ansvarade för kontakten med ADB-kontoret inför utvecklingen av mini-pAKT. ”Jag
var med och jobbade fram mini-pAKT. Vi jobbade i ett litet projekt. […]
Först så träffade [projektledaren] och jag vårdbiträdena och tog reda på
vad de såg och tyckte och så gick vi till [ADB-kontoret]. Och nästa gång
så hade vi så vi kunde visa och så lämnade dom synpunkter.”142
6.2.4.4 Projektledare
Utvecklingen av mini-pAKT drevs av projektledaren och resurspersonen (Risfelt, 2001). Projektledaren initierade 1993, då hon arbetade som enhetschef i Centrum, tillsammans med sina vårdbiträden utvecklingen av HemReg.143 ”Och då började [projektledaren] och hennes vårdbiträden] helt enkelt hitta på ett dokumentationssystem på sin enhet, och provade lite smått”.144 Nu arbetar projektledaren som enhetschef inom en annan stadsdelsförvaltning.
6.2.4.5 Utredare
Utredaren arbetar i staben med inriktning mot äldreomsorg och ITfrågor (ADB-kontoret Göteborg, 2001). Utredaren arbetar bl.a. med
att utbilda och stödja vårdbiträden i lagar och regler kring dokumentation.145 Hon har tidigare arbetat som enhetschef.

6.3 Värdeområden
Värdeområdena är induktivt genererade utifrån olika aktörsgruppers förväntade och upplevda effekter av mini-pAKT. Det mest
centrala värdeområdet har varit professionsvärdena. Antagligen
då utvecklingen av mini-pAKT bygger på vårdbiträdens och enhetschefers erfarenheter, som också är de aktörsgrupper som ITsystemet berör. Förutom professionsvärdena har mini-pAKT också
influerat förvaltningsvärden, integrationsvärden och omsorgsvärden.

Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
Intervju, resursperson, 2002-04-09
143 Intervju, projektledare, 2002-04-10
144 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
145 Intervju, utredare, 2001-01-10
141
142
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6.3.1 Förvaltningsvärden
Utvecklingen av HemReg och mini-pAKT har medfört ett förhållande till IT som verktyg för effektivisering, stöd för administration, kvalitetssäkring och informationssäkerhet (Figur 6-1). Effektivisering innebär här en fokusering på kommunikation och koordination samt informationshantering. Administrationsstöd innebär
användning av IT för att realisera krav på social dokumentation
samt förbättrad möjlighet till planering och styrning och en ökad
kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring innebär användning av ITsystem för utveckling av säkra rutiner och uppföljning. Informationssäkerheten fokuserar informationstillgänglighet och korrekt
information.
FÖRVALTNINGSVÄRDEN
9 Effektivisering
9Administrationsstöd
9 Kvalitetssäkring
9 Informationssäkerhet

Figur 6-1:

Förvaltningsvärden mini-pAKT

6.3.1.1 Effektivisering
Utveckling och införande av HemReg och mini-pAKT har på olika
sätt syftat och bidragit till att effektivisera registrering och åtkomst
av information samt informationsöverföring.
Stöd för effektiv registrering och åtkomst av information
För att möjliggöra effektivare överföring av information mellan
verksamhetens aktörer stödjer mini-pAKT registrering och åtkomst av information. Vårdbiträdena använder mini-pAKT för att
registrera och läsa vårdtagarinformation. ”Det är så självklart idag
att gå in och hämta ett telefonnummer och såna saker.”146 Förutom
vårdtagarinformation, används också mini-pAKT för att få information om vilken hjälp varje vårdtagare ska ha. ”[Vårdbiträdena]
ville ha det där med att dom ser vilket lag som servar vilka vårdtagare och
vilka som har kvällshjälp och just det där att dom kan ta ut det på morgonen.” 147 Detta var också ett syfte med mini-pAKT.
Mini-pAKT används också för att ta fram information om nya
vårdtagare. ”När det gäller nya och så går dom in och tittar. […] Förut
146
147

Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
Intervju, resursperson, 2002-04-09
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när jag fick in vikarier fick jag skriva precis allt. Och nu kan jag skriva
namnen och så får dom ta fram telefonnummer och adress och sådant
här.”148 Men de utnyttjar inte alltid möjligheten att få information
om nya vårdtagare via mini-pAKT. I stället förlitar de sig på sitt
minne och muntlig kommunikation.
Det finns ju lite grand [information om personen]. Vi
är lite slarviga. Vi har jobbat så länge tillsammans och
vi har pratat väldigt mycket. […] Men egentligen skulle man ha det ordentligt dokumenterat. Vi har inte så
mycket bakgrundsgrejer egentligen för det jag saknar
nu som inte står på de nya heller det är det här med
diagnoser och sånt. Ja, diabetes och sånt står. Men annars tycker jag det är mycket sånt där som inte är
med. […] Man kan inte få hela bilden av personen om
man själv är ny. (Intervju, gruppledare/vårdbiträde,
2002-04-09)

Äldreomsorgschefen är osäker om mini-pAKT har effektiviserat
omsorgsadministrationen.149 Men hon menar att användningen av
mini-pAKT resulterat i en mer noggrann dokumentation.150 Utredaren menar däremot att dokumentationen blivit mer strukturerad
och därmed effektiviserat åtkomst och sökning av information.151
Stöd för effektivt informationsöverföring
Gruppledaren menar att användning av IT-system för att delge information till vårdbiträdena är mer tidseffektivt än ett manuellt system.152 Det har blivit bättre informationsöverföring mellan dagoch nattpersonal och enhetschefer använder mini-pAKT för att
kommunicera med vårdbiträden (Risfelt, 2001, s 5).
6.3.1.2 Administrationsstöd
Användning av mini-pAKT för administration innebär ett ITsystem för dokumentation, planering och styrning samt kvalitetssäkring.
Stöd för dokumentation
Utvecklingen av mini-pAKT beskrivs som ”Ett utvecklingsprojekt i
avsikt att finna enkla, funktionella och rättssäkra former för IT-baserad
dokumentation i vården” (Risfelt, 2001, s 4). Både systemutvecklaren
och resurspersonen beskriver mini-pAKT som ett IT-baserat doIntervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-0)
150 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
151 Intervju, utredare, 2002-04-09
152 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
148
149
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kumentationsstöd för vårdbiträden.153 Vårdbiträdenas arbetsuppgifter inkluderar krav på dokumentation, och det är i det här fallet
omöjligt att separera uppgiften från verktyget. I samband med införandet av mini-pAKT ökade kraven på att alla vårdbiträden ska
föra social dokumentation. Det fanns vårdbiträden som inte förde
någon som helst social dokumentation innan införandet av minipAKT (Risfelt, 2001, s 12). ”Man behöver inte gå så långt tillbaka inom
äldreomsorgen så hade man i princip ingen dokumentation överhuvudtaget. Och man kan också säga att kraven på dokumentation har skärpts.
Och det finns givetvis dom som kopplar till att det är datamediet. […]
Men det kan vi inte komma ifrån, för vi ska dokumentera. Metoden spelare ingen roll.”154
Användning av mini-pAKT ”Tydliggör dokumentationskravet vid genomförandet genom att skapa genomförandets historia i ett ärende som
när [en händelse som] bedöms vara av vikt tillförs ärendet”.155 Resurspersonen menar att det för vårdbiträdena var viktigt med ett stöd
för löpande anteckningar.156 Politiker i sociala utskottet som granskar ärenden inom äldreomsorgen har sagt att vårdbiträdena har en
bra dokumentation.157
Stöd för planering
Aktörsgrupperna är överens om att det fanns förhoppningar att
mini-pAKT skulle underlätta planeringen för vårdbiträdenas arbete hos vårdtagarna.158 ”[…] de ville ha det där med att dom ser vilket
lag som servar vilka vårdtagare och vilka som har kvällshjälp och just det
där att dom kan ta ut det på morgonen.”159 Mini-pAKT fungerar också
som ett dagligt stöd för att veta vad varje vårdtagare behöver hjälp
med.160 Däremot har inte mini-pAKT, påpekar en användare, helt
och hållet uppfyllt behovet av informationsunderlag för att göra
den dagliga planeringen då utredningen, som fungerar som ett
underlag för att planera, inte läggs in i mini-pAKT. ”Utredningen är
något som dom [enhetscheferna] skriver ut. Det finns inte i mini-pAKT,
men det ska gå att få in. Här ska ju egentligen stå vilken typ av hjälp den
äldre ska få. Man måste ha det som underlag för planering.”161 Utreda153

Intervju, resursperson, 2002-04-09; Intervju, systemutvecklare, 2002-04-

09
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
Intervju, utredare, 2002-04-09
156 Intervju, resursperson, 2002-04-09
157 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
158 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09; Intervju, utredare, 2002-04-09
159 Intervju, resursperson, 2002-04-09
160 Intervju, resursperson, 2002-04-09
161 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
154
155
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ren menar att vårdbiträden i takt med att vanan att dokumentera i
mini-pAKT ökade också kunde se olika planeringsmöjligheter utifrån den inlagda informationen. ”Men i början blev det sådan koncentration kring vad och hur jag dokumenterar. Och först när de kände
sig säkra i det så kunde dom också se planeringsmöjligheterna och att man
använde sig av de olika listfunktionerna. [Som exempelvis] ’Kolla, ja idag
onsdag har alla dom här hjälp.’”162 Projektledaren säger att bättre
kunskap om vårdtagarna och deras situation underlättar personalplanering och specialisering gentemot vårdtagarna.163
6.3.1.3 Kvalitetssäkring
En kvalitetssäkrad omsorg är här en omsorg med säkra rutiner och
möjlighet till uppföljning.
Säkra rutiner
Projektledaren och utredaren såg införandet av mini-pAKT som ett
medel för att skapa likartade rutiner och kontinuerlig dokumentation, vilket skulle resultera i en ökad kvalitetssäkring.
Ja, det är ju det här att samstämmighet är väl alltid
säkrare, man vet att man kan känna igen sig […] i systemet. Att det här är en händelse som är viktig eller
det här är inte viktigt. Och då hade man ju haft en sån
där utbildning som heter målinriktad hemtjänst. Det
här med att jobba med mål, jobba mot mål, följa upp
mål, sätta upp nya mål. Och det var väl inte alltid så
strukturerat innan det. (Intervju, utredare, 2002-04-09)

Införande av IT-system ger tillfälle till utveckling av arbets- och
dokumentationsrutiner som stöd för en kvalitetssäkrad omsorg.
Uppföljning
Även uppföljning ses som ett kvalitetssäkringsverktyg. En typ av
uppföljning görs av politiker i sociala utskottet som granskar ärenden utifrån information som finns i IT-systemen.164 Enhetscheferna
menar att mini-pAKT har underlättat deras möjlighet att göra uppföljningar (Risfelt, 2001, s 17).
6.3.1.4 Informationssäkerhet
Mini-pAKT kan bidraga till en bättre informationssäkerhet genom
förbättrad informationstillgänglighet och mer korrekt information.

Intervju, utredare, 2002-04-09)
Intervju, projektledare, 2002-04-10
164 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
162
163
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Informationstillgänglighet
Användning av mini-pAKT har hjälpt vårdbiträdena ”[…] att få
bättre ordning bland sina dokument, numera är lösa anteckningar ovanligt” (Risfelt, 2001, s 5). Informationsöverföring med hjälp av lösa
anteckningar är osäkert då det finns risk att information går förlorad eller missas.
Korrekt information
IT-system för dokumentation har ökat vårdbiträdenas ansvar att
hålla en aktuell och korrekt utförardokumentation eftersom alla
ska kunna läsa dokumentationen (Risfelt, 2001, s 12).

6.3.2 Integrationsvärden
Värdeområdet ”integrationsvärden” innebär i detta fall en centrering på användning av IT som stöd för samarbete mellan personal
inom äldreomsorg och utveckling av gemensamma synsätt och arbetsrutiner (Figur 6-2).
INTEGRATIONSVÄRDEN
9 Samarbete
9 Gemensamma synsätt
och arbetsrutiner

Figur 6-2:

Integrationsvärden mini-pAKT

6.3.2.1 Samarbete
Förväntningarna och de upplevda effekterna fokuserar samarbete
mellan olika aktörer och aktörsgrupper. Genom införande av ett
IT-system som ett organisatoriskt minne stannar informationen
kvar i verksamheten, även om personal slutar eller har semester.
Informationen blir gemensam, beständig och åtkomlig. ”Det finns
problem att delge information vid vårdbiträdes sjukdom. Information försvinner om ett vårdbiträde slutar och blir sjuk. Informationen blir bräcklig. Det kan inte vara så privat.”165 Mini-pAKT används som gemensam kommunikationsyta mellan olika personalgrupper och vårdlag.166 Vårdbiträdena säger att ”Nattpersonalen kan gå in i mini-pAKT
och det fungerar väldigt bra”.167 ”Kommunikation rörande insatser hos
vårdtagaren har avsevärt förbättrats mellan dag och kvällspersonal.”
(Risfelt, 2001, s 5) ”Jag vet vad som har hänt hos vårdtagare som inte är
Intervju, projektledare, 2002-04-10
Intervju, utredare, 2002-04-09
167 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
165
166
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mina.” (Risfelt, 2001, s 13) Enhetscheferna använder också IT alltmer för att kommunicera med sina vårdbiträden (Risfelt, 2001, s 5).
Dessutom är mini-pAKT, säger vårdbiträdet, ett stöd när nyanställda och vikarier ska informeras. 168 Men samtidigt säger hon att
de inte i tillräckligt hög grad använder mini-pAKT som organisatoriskt minne och kommunikationsmedel, vilket försvårar möjligheten för nya vårdbiträden att få kunskap om vårdtagarna.
Mini-pAKT syftade till att förbättra kommunikation och samarbete
mellan vårdbiträdena och mellan enhetschefer och vårdbiträden.
Ett syfte med mini-pAKT var, enligt ett vårdbiträde, att ”Ordna ett
planeringssystem där enhetscheferna kunde ta del av händelse”.169 Och
vårdbiträdena vill att utredningarna med information om nya
vårdtagare ska finnas tillgängliga i mini-pAKT.170
6.3.2.2 Gemensamma synsätt och arbetsrutiner
Gemensamma synsätt och arbetsrutiner rör både utförardokumentation, arbetsrutiner samt synsätt. Standardisering av arbetsuppgifter syftar bl.a. till att verka för en avpersonalisering, ökad likabehandling och därmed utbytbarhet (Eliasson, 1992b).
Gemensam dokumentation och arbetsrutiner
Användningen av mini-pAKT har underlättat utveckling av en
gemensam utförardokumentation. Tidigare hade många utförare
egna manuella dokumentationsrutiner, men i samband med införandet av mini-pAKT utvecklades en elektronisk och likartad utförardokumentation. ”Många hade ju egna papperssystem. Vi valde då
att i elektronisk form få en samstämmighet i vår utförardokumentation.
Så oavsett vart man var så skulle det se likadant ut.”171 Dokumentationen styr också arbetsrutinerna, och i samband med mini-pAKT utvecklades och infördes ”målinriktad hemtjänst” som innebär en
högre grad av målstyrning inom äldreomsorgen. Detta bidrog också, säger utredaren, till att strukturera arbetet och dokumentationsrutinerna.172
Gemensamt synsätt
Projektledaren menar att användning av mini-pAKT har tydliggjort omsorgsarbetets olika roller och kulturer. ”För det fanns så
många olika kulturer, och ingen enhetlighet.”173 För henne är det vikIntervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
Intervju, utredare, 2002-04-09
170 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
171 Intervju, utredare, 2002-04-09
172 Intervju, utredare, 2002-04-09
173 Intervju, projektledare, 2002-04-10
168
169
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tigt att vårdbiträden och enhetschefer har ett gemensamt synsätt
och enhetligt förhållningssätt gentemot vårdtagare och anhöriga,
vilket mini-pAKT har bidragit till.

6.3.3 Omsorgsvärden
De omsorgsvärden som uppmärksammats i utvecklingen av minipAKT är rätt omsorg och kontinuerlig omsorg (Figur 6-3).
OMSORGSVÄRDEN
9 Rätt omsorg
9 Kontinuerlig omsorg

Figur 6-3:

Omsorgsvärden mini-pAKT

6.3.3.1 Rätt omsorg
Rätt omsorg handlar här om användning av IT för en ökad helhetssyn, möjlighet att arbeta förebyggande samt vårdtagarens
rättssäkerhet.
Helhetssyn
Mini-pAKT har resulterat i att omvårdnadspersonalen fått bättre
kunskap om vårdtagarna. IT-systemet synliggör olika vårdtagares
förhållanden och vårdbiträdenas, ibland skiljda, sätt att se på vårdtagarna. 174 Detta bidrager positivt till att en bättre helhetsbild över
vårdtagaren och dennes situation och behov.
Även möjligheten att i mini-pAKT ta del av utredningar ger vårdbiträdena en bättre helhetsbild om vårdtagarna och deras situation, men tyvärr lägger inte alla enhetschefer in utredningen i
mini-pAKT.175 Däremot ger utförardokumentationen vårdbiträdena bättre kunskap av vad som utförts hos respektive vårdtagare
och utförande av insatser i det egna laget (Risfelt, 2001, s 5).
Förebyggande
Projektledaren och utredaren menar att tillgång till dokumentation
ger enhetschefen ett verktyg för att arbeta förebyggande och bryta
negativa trender. ”[…] bryta negativa trender i vårdtagarens vardag
har underlättats och de [omsorgspersonalen] får ökade möjligheter [...] att
sätta in resurser för att undvika försämringar.” (Risfelt, 2001, s 17)
"Med hjälp av mini-pAKT får man överblick över vårdtagarna, det kan
174
175

Intervju, projektledare, 2002-04-10
Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
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hjälpa en att känna igen mönster över hur dom mår så att man kan reagera, t.ex. ’vi borde kanske ta in honom nu’ eftersom man känner igen
mönstret från andra vårdtagare.”176
Rättssäkerhet för vårdtagarna
Rättssäkerhet för vårdtagaren innebär här, förutom korrekt beslut
och möjlighet till överklagan, också att vårdtagaren får den hjälp
som är avtalad. ”[…] rättssäkerhet är inte bara det här att man får ett
beslut som är korrekt och att man vet hur man ska överklaga. Utan det
handlar faktiskt också om att man får det som beslutats också.”177
6.3.3.2 Kontinuerlig omsorg
Utredaren menar att användningen av mini-pAKT har ökat omsorgens kontinuitet.178 Detta då bättre dokumenterade omsorgsrutiner underlättar ett kontinuerligt genomförande av omsorgen
(Risfelt, 2001, s 17). När vårdbiträdena läser informationen i minipAKT påminns de om vilka vårdtagare som ska ha hjälp på morgonen och vilken typ av hjälp de ska få.179 Genom ökad kunskap
om vårdtagarna och deras specifika behov förbättras omsorgens
kontinuitet.

6.3.4 Professionsvärden
Professionsvärdena har varit det dominerande värdeområdet vid
utvecklingen och användningen av mini-pAKT. Användning av
mini-pAKT syftade till och har bidragit till modernisering och statushöjning, utveckling av vårdbiträdesrollen, synliggörande, kunskapsutveckling samt normstödjande (Figur 6-4). Användning av
IT och kravet att föra dokumentation hänger tätt samman där införande av IT-system i hög grad ses som ett sätt att ”hänga med”,
men också för att synliggöra och tydliggöra omsorgsarbetets innehåll och omsorgspersonalens synsätt och kompetenser.

Intervju, utredare, 2002-04-09
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
178 Intervju, utredare, 2002-04-09
179 Intervju, resursperson, 2002-04-09
176
177
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PROFESSIONSVÄRDEN
9 Modernisering och
statushöjande
9 Utveckling av
vårdbiträdesrollen
9 Synliggörande
9 Kunskapsutveckling
9 Normstödjande

Figur 6-4:

Professionsvärden mini-pAKT

6.3.4.1 Modernisering och statushöjning
Beslutet att utveckla ett IT-system för utförardokumentation baserades till stor del på en vilja att modernisera arbetet inom äldreomsorg, och där ses både ny teknik såsom IT-system och utveckling
av dokumentationsrutiner som medel för att höja äldreomsorgens,
och framför allt vårdbiträdesyrkets status.
IT som naturligt arbetsinstrument
Genom att ha IT-system som stöd i arbetet kan vårdbiträden vid
frågor om vårdtagare från exempelvis andra vårdgivare och anhöriga säga att ”Ja, det kan jag gå in och titta på i datan”.180 Användning
av IT-system i sina relationer med andra gör att vårdbiträdena
framstår som mer professionella (Risfelt, 2001, s 17). Det är viktigt
både för att stärka det egna självförtroendet och för att ge andra en
bild av struktur, ordning och modernitet.
Det man kan säga alltså, det som var mitt skäl att vara
väldigt uppmuntrande med det här med HemReg och
pAKT och mini-pAKT är ju att, och särskilt kanske om
man tänker på vårdbiträdena är att jag tycker att vårdjobb har oförtjänt låg status. Och då tycker jag det är
viktigt att göra allt man kan så att vårdpersonalen inte
står utanför en sån här utveckling. När man ser det
här med datorutveckling. Vart man kommer in så är
det ju databokföring och det är kassaapparater, och
det är på bilprovningen, och det är på resebyrån och
alltså överallt så är det så att alla möjliga människor
arbetar med [IT]. Även i andra, om man nu ska uttrycka det så, lågstatusyrken. Och då känner att det
blir ju jättekonstigt om det finns så stor del av samhället som på något vis skulle stå helt utanför dataut-

180

Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
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vecklingen. Det blir ju inte riktigt klokt. (Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09)

IT-system ses idag som en naturlig del i arbetet.181 Utanförskapet
gällande teknikanvändning och teknikutveckling har minskat i
samband med datoriseringen av äldreomsorgen.
Reflekterande dokumentation
Äldreomsorgschefen menar att äldreomsorg har oförtjänt dålig status bl.a. för att de är dåliga på att dokumentera och att detta kan
vara särskilt svårt för hemtjänsten. ”Man kan inte ens säga var man
har sin arbetsplats här i det här området. Det är en verksamhet som är
speciell på det sättet. Man jobbar med uppgifter som är nära det privata.
Och det är, och har i starten, varit en verksamhet med väldigt mycket
outbildad personal.”182 Projektledaren säger att vårdbiträdena inledningsvis såg sig som en vän till vårdtagaren, vilket gjorde att det
fanns en rädsla att lämna ut vad man såg som förtroenden, och
därmed en tveksamhet till att börja dokumentera.
Införande av nya IT-system förändrar arbetsrutiner och tvingar till
reflektion och nya förhållningssätt. Då mini-pAKT är ett dokumentationssystem för vårdbiträden har införandet och användningen
av IT-systemet aktualiserat rutiner för utförardokumentation.
”Man är myndighetsperson och kan därför inte skriva som man vill. Man
måste vara objektiv när man skriver, som också gör att man måste bearbeta känslorna. […] Ska vara information om kontakten mellan vårdbiträdet
och vårdtagaren.”183
Det största lärandet och förändringen rör det sociala och inte tekniken. ”Mini-pAKT är en process. Ett nytt sätt att dokumentera men det
är en process som tar tid. Det har mest med förståelse av sin roll och inställning och inte så mycket med det tekniska att göra.” (Risfelt, 2001, s
18) Förutom utbildning på mini-pAKT har vårdbiträdena genomgått utbildning om vikten av att dokumentera och hur detta sker
på ett bra sätt. Dokumentationen ska, säger de, vara fri från värderingar och personliga reflektioner. ”Det är ju mycket kring varför
man ska dokumentera och hur man ska dokumentera. Och det är mycket
tydligt att man får ögonen på vad man skriver. Att man skriver professionellt och att man inte har värderingar eller egna tyckanden. Utan att
det är fakta. Det har kommit upp på tapeten på ett helt annat sätt.”184

Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
183 Intervju, projektledare, 2002-04-10
184 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
181
182
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Vårdtagarna har rätt att se sin dokumentation och då är det viktigt
att den är ”[…] kort och koncis. Det ska inte vara något personlig.”185
6.3.4.2 Utveckling av vårdbiträdesrollen
Vårdbiträdesrollen har förändrats till att innehålla mer administration samtidigt som det skett ett tydliggörande av gränsen mellan
det privata och det offentliga i omsorgsarbetet. Användningen av
mini-pAKT har stärkt vårdbiträdenas yrkesidentitet och gjort att
de växt som människor.186
Från omsorg till administration
Införande av IT-system och ökade krav på dokumentation resulterar i att vårdbiträdesyrket förändras från att vara i huvudsak omvårdande till ett arbete med högre grad av administration och eget
ansvar. Vilket ses som nödvändigt för att i framtiden kunna rekrytera personal och säkra en god omsorg.187 Däremot är det fortfarande så att administration för vissa inte ses som en naturlig del av
vårdbiträdesarbetet. Det följande citatet illustrerar att utredaren
inte ser administration som ett vårdbiträdes huvuduppgift. ”Och
sen vet man inte gränsen när man blir mer administrativ än vårdbiträde.
[…] Men hur mycket tid ska då ligga i att man ska sköta ett system. Man
måste vara väldigt observant på att det inte blir på bekostnad av att man
ska vara ute och göra sitt jobb.”188
Trenden att decentralisera administrativa uppgifter till vårdbiträdena, förändra innehållet i arbetet och ökat eget ansvar tycks hålla
i sig. Gruppledarna har exempelvis fått ta över enhetschefernas
ansvar för personalplaneringen. ”Först skulle […] vi vara obefintliga.
Och så visade det sig att det gick inte så bra.”189 Den administrativa tiden ses vårdbiträdena som tid för återhämtning. ”Det är ett väldigt
tungt jobb, både fysiskt och psykiskt. Så för min del är det väldigt skönt
att man lägger in en administrativ tid för alla.”190
Från enskild individ till myndighetsrepresentant
Införandet av mini-pAKT har rest många frågor om vårdbiträdenas yrkesroll. Vårdbiträdet ska vara en myndighetsperson som representerar organisationen och inte agera som enskild privat individ gentemot vårdtagaren och dennes anhöriga. Gränsen mellan
det offentliga och privata tydliggörs.
Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
Intervju, utredare, 2002-04-09; Intervju, projektledare, 2002-04-10
187 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
188 Intervju, utredare, 2002-04-09
189 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
190 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
185
186
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Man måste lära sig begrepp och att det man gör gör
man efter en lag – att man är en myndighetsperson
och att man måste dokumentera. Man är en del av organisationen, medan många ser sig som enskilda individer. […] Jag som vårdbiträde representerar verksamheten. [Vi ska] hålla en gemensam syn och vara
lojal mot skyldigheter och krav. [Mini-pAKT är] ett
redskap för att tydliggöra målen med verksamheten
och olika roller. […] Vårdbiträden ska inte ha ett eget
tyckande om hur hjälpen ska ges – den ska inte ges
hur som helst. (Intervju, projektledare, 2002-04-10)

Projektledaren menar att datorisering gör att informationen upphör att vara privat, vilket minskar den privata relationen mellan
vårdbiträde och vårdtagare som får till följd att informationen blir
mindre bräcklig.191 Vårdbiträdet får lättare att möta vårdtagaren i
en yrkesroll och beroendet mellan enskild vårdtagare och enskilt
vårdbiträde minskar. Detta underlättas också av att dokumentationsrutiner gör att det blir lättare för vårdbiträdet att bearbeta och
få distans till vad som hänt under dagen.192 ”Vårdbiträdet kan avsluta ett ärende när hon dokumenterar, lasta av sådant som är jobbigt, göra
avslut när man dokumenterar och slipper ta med sig tankar hem. Man får
mer distans.”193
6.3.4.3 Synliggörande
Mini-pAKT har resulterat i ett synliggörande av omvårdnadsarbetets innehåll och vårdbiträdenas problem, kompetenser och synsätt
blir tydligare. Dessutom bidrager ett synliggörande till att öka omsorgspersonalens rättssäkerhet.
Omvårdnadsarbetets innehåll
Genom att omsorgens utförande dokumenteras blir det synligt för
bl.a. politiker, myndigheter och kollegor. Det är viktigt att externt
och internt kunna visa vad som görs.194 Detta underlättar kommunikation, möjliggör dialog och lärande. Projektledaren upplever att
vårdbiträdenas förmåga att bemöta frågor från exempelvis myndigheter, andra vårdgivare och anhöriga förbättrades de fick tillgång till informationen i mini-pAKT. ”Dom kunde säga vad man hade
gjort hos en viss vårdtagare. Det gick att reda ut problem tidigare.”195

Intervju, projektledare, 2002-04-10
Intervju, projektledare, 2002-04-10
193 Intervju, utredare, 2002-04-09
194 Intervju, utredare, 2001-01-10
195 Intervju, projektledare, 2002-04-10
191
192
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Äldreomsorgschefen menar att äldreomsorgen inte har några traditioner att dokumentera sin verksamhet, och det gäller då inte
bara utförandet av omsorgsinsatserna, utan hela verksamheten.
”Äldreomsorgen har varit en verksamhet som varit ganska dålig på att
dokumentera överhuvudtaget. Då pratar jag inte om vårdtagarna, utan
om att beskriva sin verksamhet. Det finns inte någon bra tradition på det
egentligen. […] Det som inte är dokumenterat finns inte. För det går inte
att visa.”196
Att kunna legitimera arbetet är viktigt inför sig själv och andra.
Genom att omsorgsarbetet får en ökad synlighet och blir möjligt att
prata om kan det exempelvis bli lättare att demonstrera arbetets
nödvändighet, förhandla om löner och känna stolthet i arbetet.
Omsorgsarbetet sker ofta i hemmet och nära det privata, vilket gör
det svårt att åskådliggöra och debattera. Dessutom är det arbetsuppgifter som utförarna traditionellt inte ansetts behöva någon utbildning för, även detta bidrager till vikten av att kunna legitimera
arbetet.
Kompetenser och synsätt
Införandet av mini-pAKT har synliggjort bristande kompetens och
vårdbiträdenas synsätt på vårdtagare och arbetsrutiner. Utredaren
och äldreomsorgschefen säger att problem som tidigare inte har
uppmärksammats eller inte har fått utrymme blir nödvändiga att
lösa i samband med införande av IT-system. ”Det vi aldrig tidigare
har tagit tag i, det poppar upp nu.”197 ”Många frågor kommer upp på
bordet. Det behöver överhuvudtaget inte ha med [IT] att göra, det är bara
det att de blir så väldigt synliga.”198 Detta gäller exempelvis utveckling av dokumentationsrutiner och ett gemensamt arbets- och förhållningssätt.199
Förutom organisatoriska problem tydliggjorde införandet av minipAKT att vissa vårdbiträden hade bristande språkkompetens. ITsystem synliggör i högre grad än manuell dokumentation eventuella språksvårigheter eftersom alla ska dokumentera och informationen blir tillgänglig för andra.
Det blir så väldigt påtagligt nu när alla ser vad dom
skriver och vem som skriver. Det är kanske många
som valde vårdbiträdesyrket för att man inte behöver

Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
Intervju, utredare, 2002-04-09
198 Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
199 Intervju, utredare, 2002-04-09
196
197
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vara så bra på att läsa och skriva. Och var det något så
bad man gruppledaren så fixade hon det. [Nu] blir det
väldigt påtagligt. Det känns så mycket mer [att dokumentera med hjälp av IT]. Man kan alltid skriva en
kluddelutt för hand som kanske inte är så tydlig. Men
skriver man [i mini-pAKT] så syns det väldigt tydligt.
(Intervju, resursperson, 2002-04-09)

Genom att mini-pAKT synliggör vårdbiträdenas brister och förmågor kan enhetschefen gå in med personlig handledning och stöd
när behovet uppstår (Risfelt, 2001, s 17).
Rättssäkerhet för omsorgspersonalen
Vårdbiträden återkommer till vikten av att ha en god verkställighetsdokumentation om ”[…] något händer” (Risfelt, 2001). Genom
att omsorgens utförande dokumenteras och synliggörs stärks omvårdnadspersonalens och vårdtagarnas rättssäkerhet. ”Det är en säkerhetsfråga för personalen. Och speciellt om det är något utöver det vanliga när man diskuterar vad det är man ska dokumentera. […] Och då
handlar det om rättssäkerhet.”200
6.3.4.4 Kunskapsutveckling
Genom mini-pAKT har vårdbiträdena inte bara fått en ökad datorvana, de har också utvecklat kunskap om omsorgsarbetet och den
egna organisationen.
Omsorgsarbetet och den egna organisationen
Kunskapsutveckling om omsorgsarbetet innebär i det här fallet utveckling av kunskap om både vårdtagare och vårdbiträden. Genom att tillgängliggöra olika vårdbiträdes berättelser och erfarenheter om vårdtagarna för enhetschefer och andra vårdbiträden
upptäckte vårdbiträdena, säger projektledaren, att de hade olika
syn på enskilda vårdtagare.201 Detta resulterade i bättre kunskap
om den egna organisationen och dess organisering. Genom anteckningarna lärde vårdbiträdena känna varandra på ett annat sätt
och upptäckte att samma vårdtagare kan ses utifrån olika perspektiv, vilket resulterade i bättre förståelse och kunskap om den enskilda individen och minskade risken för manipulation från vårdtagarens sida. Detta tydliggjorde också olika vårdbiträdens kompetenser och relationer till vårdtagarna, vilket underlättade specialisering och kompetensutveckling.

200
201

Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
Intervju, projektledare, 2002-04-10
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Vårdbiträdena lärde också känna varandra på ett annat sätt. Man frågade varandra ”varför skriver du
så?”. Man upptäcker att man ser en vårdtagare på olika sätt och att man kan se nyanserna. Det finns olika
verklighetsskildringar hos olika vårdbiträden om
vårdtagare. Systemet blev en kanal för dialog. Vårdbiträden ser varje vårdtagare från olika perspektiv.
Det blev konkret när man skrev och mindre risk för
manipulation av personer med psykiska problem.
Vissa vårdtagare kan manipulera ett vårdbiträde, men
inte ett annat. […] Man kan då göra en profil om vårdtagaren och bilda sig en uppfattning om personen utifrån anteckningarna. Vårdbiträdet kan utveckla sin
kompetens och få underlag för att inrikta vårdbiträdet
mot de vårdtagare där de fungerar bäst. (Intervju, projektledare, 2002-04-10)

Genom att enhetschefen fick tillgång till vårdbiträdenas anteckningar fick hon bättre överblick över personalens aktiviteter och
kunde gå in med personlig handledning och stöd när behovet
uppstod (Risfelt, 2001, s 17). Projektledaren såg dessutom IT som
ett sätt att öka vårdbiträdenas kunskap om den egna organisationen. ”Det var brist på kommunikation och kunskap om organisationen.
Man får då kunskap om den egna organisationen och om hur allt hänger
ihop.”202
Datormognad
Äldreomsorgschefen menar att det för vårdbiträdena var viktigt att
kunna använda datorer och se IT som ett naturligt arbetsinstrument.203 Detta uttalande får medhåll från vårdbiträdena. ”Det är väl
det att man går in i det här med datoråldern och alla lär sig, det handlar
om datorvana att man lär sig att gå in och lär sig jobba i data.”204 Nu ses
det inte som något särskilt konstigt att använda IT-system som
stöd för vårdbiträdesarbetet, medan det i början fanns ett stort
motstånd mot att använda IT-system. ”Det har blivit en naturlig del,
och jag tycker det är väldigt positivt. Datorer är ju ändå någonting som
vi får dras med. Det är ju bara så.”205
Personalen har dessutom utökat sin IT-användning för att underlätta sitt arbete (Risfelt, 2001, s 5). ”Personalen har själva sett och funnit på nya användningsområden där datorerna blivit ett arbetstekniskt
Intervju, projektledare, 2002-04-10
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
204 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
205 Intervju, gruppledare/vårdbiträde, 2002-04-09
202
203
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hjälpmedel. […] Personalen använder datorerna till: schemalistor, kvällspatrullen skapade statistik över antal insatser de gjort, listor av olika slag,
informationssökning för jobbets räkning till exempel FASS.” (Risfelt,
2001, s 18)
6.3.4.5 Normstödjande
Stöd för nationella normer
Genom mini-pAKT ville man följa kraven ”[…] från lagstiftaren att
även verkställigheten skulle finnas med i personakterna” (Risfelt 2001, s
5) och mini-pAKT ”Tydliggör dokumentationskravet vid genomförandet.”206 Äldreomsorgschefen menar att det är oväsentligt på vilket
sätt verkställigheten dokumenteras, huvudsak är att det förs en social dokumentation.207

6.4 Aktörsanalys
Aktörsanalysen utgår från och jämför aktörsgruppernas värden i
förhållande till mini-pAKT. Analysen visar att vilka värden som de
olika aktörsgrupperna betonar beror på deras arbetsuppgifter och
avståndet till omsorgsarbetets utförande.208

6.4.1 Professionsvärden centrala
Det mest centrala och dominerande värdeområdet vid utveckling
och användning av mini-pAKT har varit professionsvärdena. Det
framträder att professionalisering av äldreomsorgsarbetet ses som
en viktig angelägenhet, både för äldreomsorgen som helhet men
framför allt för vårdbiträden och projektledare. Användning av ny
teknik och möjligheter att synliggöra det arbete som utförs inom
äldreomsorgen bidrager till att stärka den egna självkänslan både
internt och i relation till andra. Det kan också bidraga till att göra
det mer attraktivt att arbeta med gamla samt stärka omvårdnadspersonalens rättssäkerhet. Datorer och IT är symboler för det moderna samhället, rationalitet och framåtanda. Datorer ses som en
självklar del av det moderna samhället och det är viktigt för äldreomsorgen att ”hänga med” och inte stå utanför IT-utvecklingen i
samhället. Kunskapsutveckling är den del av professionaliseringen

Intervju, utredare, 2002-04-09
Intervju, äldreomsorgschef, 2002-04-09
208 Det är möjligt att särskilja aktörsgruppernas syn på mini-pAKT som en
teknisk lösning, IT (informationsteknologi), eller en teknisk lösning som
inkluderar administrativa rutiner, d.v.s. IS (informationssystem). Vårdbiträdena relaterar sig framför allt till mini-pAKT som IT, medan exempelvis projektledaren och äldreomsorgschefen ser mini-pAKT som IS.
206
207
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som främst berör omsorgstagarna och omsorgens innehåll. I relation till i övriga delar har kunskapsutveckling om omsorgsarbetet
fått relativt begränsad uppmärksamhet. Vilket kanske kan bero på
att IT-system ses som ett administrativt stöd och det är endast undantagsvis som personalen reflekterar över IT-användning som ett
medel för att förbättra omsorgen.
6.4.1.1 Projektledaren – utveckling av vårdbiträdesrollen och
kunskapsutveckling
Projektledaren ser utveckling av vårdbiträdesrollen och kunskapsutveckling som centrala delar i professionsvärdena. Hon ville bl.a.
införa IT-system för vårdbiträden för att öka deras kunskap om
den egna rollen, den egna organisationen och omsorgsarbetet. På
detta sätt kan vårdbiträdet bli mer medveten om sitt arbete och utveckla ett mer professionellt förhållande till yrket. Hon återkommer gång på gång till vikten av att vårdbiträdet ser sig som en del
av en organisation och myndighetsrepresentant, där vårdbiträdet
inte kan agera som enskild privat individ gentemot vårdtagare och
anhöriga. Projektledaren arbetade vid utvecklingen av mini-pAKT
som enhetschef och såg i sin arbetsledande roll vikten av att tydliggöra och utveckla vårdbiträdesrollen.
6.4.1.2 Vårdbiträden, äldreomsorgschefen och utredaren – modernisering, statushöjning och synliggörande
Vårdbiträdena och äldreomsorgschefen lyfter fram införande av IT
som ett medel för att modernisera och höja statusen på arbetet
inom äldreomsorgen. Äldreomsorgschefen framhåller IT som ett
sätt att dokumentera innehållet i omsorgsarbetet, och användning
av IT-system ses som ett medel för att utveckla bra dokumentationsrutiner. För vårdbiträdena är IT viktigt i sig. Genom att ha
tillgång till ett modernt arbetsverktyg känner de sig delaktiga i ITutvecklingen och känner sig i sina externa relationer som kompetenta och moderna. Vårdbiträdena upplever sig med andra ord
som mer professionella när de kan säga att de ”ska titta i datan” än
om de måste bläddra i pärmar för att hitta den efterfrågade informationen.
Att äldreomsorgschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av äldreomsorgen syns då hon är den aktör som starkast
poängterar vikten av att synliggöra omsorgsarbetets innehåll samt
problem, kompetenser och synsätt. För henne är det mycket viktigt
att det finns möjlighet att visa att och på vilket sätt vårdtagaren har
fått den omsorg som är avtalad. Detta är särskilt viktigt om det
händer något som kan få rättsliga följder. Att visa vad som görs är
också viktigt i relation till andra aktörer. Genom att omsorgsarbe- 146 -

tets innehåll synliggörs är det möjligt att påvisa omsorgsarbetarnas
betydelse i samhället. Vikten av att synliggöra omsorgsarbetets innehåll samt omvårdnadspersonalens kompetenser och synsätt betonas även av utredaren.

6.4.2 Förvaltningsvärden för vårdbiträden, projektledare, utredare och resursperson
Resurspersonen ser användning av IT främst som en influens på
förvaltningsvärdena, och då särskilt IT som stöd för effektivisering
och administration. Men även vårdbiträden, projektledaren och utredaren uppfattar mini-pAKT som stöd för förvaltningsvärden såsom effektivisering, administration, normer och rättssäkerhet.

6.4.3 Projektledare och utredaren – även omsorgsvärden
Projektledaren och utredaren är de aktörer som starkast betonar
hur mini-pAKT har stärkt omsorgsvärden såsom rätt omsorg och
kontinuitet. Vilket antagligen beror på deras organisatoriska position som nuvarande eller före detta enhetschefer.

6.5 Effektanalys
Effektvärderingen utgår från analysmodellen som presenteras i
Avsnitt 2.5.1.1 (Tabell 2-1) och kategoriserar effekter som realiserade, orealiserade eller oväntade. Det är möjligt att urskilja vissa
tendenser i relation till effekter som är realiserade eller oväntade
effekter. Jag fann inga orealiserade effekter, vilket kan bero på svårigheten att rekonstruera de förväntade effekterna. Däremot är det
möjligt att uttala sig om realiserade effekter, vilket kan vara en efterhandskonstruktion eller bero på att det är lättare att minnas det
som syns. Det kan vara svårt att komma ihåg det man tänkte, men
som inte uppfylldes.

6.5.1 Realiserade effekter
De effekter som har realiserats är knutna till förvaltningsvärden,
integrationsvärden och professionsvärden. Detta beror på att minipAKT framför allt uppfattades som ett dokumentationsverktyg för
vårdbiträden, och aktörsgruppernas förväntningar är direkt relaterade till mini-pAKT som stöd för dokumentation av verkställigheten.
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6.5.1.1 Förvaltningsvärden
Förvaltningsvärden är tillsammans med integrationsvärden det
värdeområden som visar högst överensstämmelse mellan förväntade och upplevda effekter. Vårdbiträdena använder mini-pAKT
för informationsöverföring och registrering samt åtkomst av information. Mini-pAKT används för att dokumentera vårdbiträdenas arbete, vilket ökar rättssäkerheten för både omsorgspersonal
och omsorgstagare.
6.5.1.2 Integrationsvärden
Genom mini-pAKT har omsorgspersonalen fått ett verktyg för
kommunikation, vilket underlättat samarbetet och informationsöverföringen mellan vårdbiträden och gjort informationen mindre
beroende av enskilda individer. Mini-pAKT utnyttjas som ett organisatoriskt minne med möjlighet att ta del av information även
om den person som registrerat informationen är sjuk eller på semester. Dessutom har införandet resulterat i utveckling av gemensam dokumentation.
6.5.1.3 Professionsvärden
Aktörsgrupperna såg användningen av mini-pAKT som ett medel
för att öka vårdbiträdenas medvetenhet om dokumentation och
utveckla dokumentationsrutiner. I samband med införandet gavs
kurser i dokumentationsrutiner och vad exempelvis socialtjänstlagen säger om krav på dokumentation av verkställigheten. ITsystem för dokumentation innebär ett synliggörande av omsorgsarbetets innehåll, vilket också har realiserats. Därmed realiserades
en del av professionsvärdena.

6.5.2 Oväntade effekter
6.5.2.1 Professionsvärden
De oväntade effekterna återfinns framför allt bland professionsvärdena. Detta beror antagligen på att aktörsgrupperna utgår från
det egna lokala arbetet vid värdering av införande av IT-system
och IT:s framtida roll i organisationen. De oväntade effekterna rör
bl.a. synliggörandet av kompetenser och synsätt där mini-pAKT
har hjälpt till att synliggöra exempelvis språksvårigheter eller
andra problem. Dessutom har mini-pAKT möjliggjort diskussion
om vårdbiträdets roll som myndighetsrepresentant genom att en
gemensam och synlig dokumentationen tydliggör vårdbiträdets
perspektiv och förhållningssätt.

- 148 -

7

Reflekterande värdeanalys av DocIT
Fallstudien om DocIT är en fallstudie som rör upphandling, implementering och användning av ett standardsystem för äldre- och
handikappomsorgen i Örebro kommun. Detta kapitel inleds med
en kort beskrivning av metod, sedan följer en beskrivning av DocIT och datoriseringsprocessen. Sedan följer en analys av de värdeområden som varit närvarande under datoriseringsprocessen.
Kapitlet avslutas med en aktörsanalys och en effektanalys.

7.1 Metod
Metodavsnittet beskriver enbart tillvägagångssättet vid datainsamling då dataanalys följer analysen som den beskrivs i Avsnitt 3.2.
Vid studiet av DocIT har jag följt upphandlingsprocessen och också intervenerat vid upphandlingen.

7.1.1 Datainsamling
Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer, deltagande observation och studie av olika typer av dokument.
7.1.1.1 Intervjuer
Intervjuerna har skett via telefon eller på informantens arbetsplats.
Vid telefonintervjuerna har jag fört anteckningar, medan jag vid de
flesta andra intervjuer har använt bandspelare. De inspelade intervjuerna har transkriberats för att möjliggöra direkt återgivning av
dialogen mellan mig och den intervjuade och underlätta citering.
Val av informanter har skett utifrån deras deltagande i upphandlingen eller användning av det nya DocIT. Jag har också använt
mig av ”snöbollsprincipen” (Bijker, 1995) där jag frågat personer
som jag intervjuat om de känner till ytterligare personer med erfarenheter från upphandlingen.
Intervjuerna har skett före och efter införandet av det nya ITsystemet DocIT. Jag har i så hög grad som möjligt försökt träffa
samma person både före och efter implementeringen, men då vissa
personer har slutat eller bytt arbetsuppgifter har detta inte alltid
varit möjligt. I stället har jag då pratat med den person som tagit
över den tidigare informantens arbetsuppgifter. Jag har intervjuat
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en person från varje yrkesgrupp som upphandlingen berör (d.v.s.
arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, biståndshandläggare och personal inom LSS209), systemägare, representanter
från systemleverantören, styrgruppens ordförande samt politiker
(se Bilaga 7 för en sammanställning av genomförda intervjuer).
Två studenter intervjuade dessutom systemansvarig och projektledaren för upphandlingsprojektet. Totalt genomfördes tjugoen intervjuer.
Intervjuerna före implementeringen kretsade främst kring förväntningar på det nya IT-systemet och informantens roll i upphandlingsprocessen. De intervjuer som skedde efter implementeringen
fokuserade främst upplevda effekter av användning av ITsystemet (Bilaga 8 exemplifierar mina frågeområden). Tyvärr blev
upphandlingen cirka sex månader försenad, vilket gjorde att erfarenheter av användning inte blev så väl belyst som jag hade hoppats. För att kunna få hållbara svar om användning av ett nytt ITsystem, krävs det en relativt lång tid av användning. DocIT hade
nyligen implementerats för HSL (sjuksköterskor och arbetsterapeuter) och SoL (omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare) när jag genomförde dessa intervjuer. Omvårdnadspersonalen hade ännu inte tillgång till systemet, och därför genomfördes inte några intervjuer med undersköterskor eller vårdbiträden avseende upplevda effekter av användning.
7.1.1.2 Dokument
En stor del av det empiriska materialet består av olika typer av dokument. Jag har deltagit i projektgruppens möten och bl.a. haft
tillgång till anbudsförfrågan, underlag för användarkrav, minnesanteckningar och protokoll, utvärderingar och beslutsunderlag.
Dessutom har jag studerat protokoll från kommunstyrelsen, användarhandboken till DocIT, beskrivningar av DocIT samt andra
dokument som beskriver äldreomsorg och/eller IT-strategier i
Örebro kommun.210

Personal inom LSS arbetar med stöd för personer som går under lagen
om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), d.v.s.
funktionshindrade och andra som behöver särskilt stöd i form av exempelvis personliga assistenter. Jag genomförde två intervjuer med LSSbedömare och en med en LSS-chef. Men då LSS inte är fokus i avhandlingen, redovisas inte dessa intervjuer, och inte heller används denna empiri.
210 I Bilaga 7 listas de olika dokumenttyperna.
209

- 150 -

7.1.1.3 Deltagande observation
En annan viktig källa till empiri har varit de projektmöten som jag
deltagit i. Jag har kommit med kommentarer och har på så sätt påverkat upphandlingen. Av totalt 63 möten var jag med på 36.
Under mötena har jag fört anteckningar kring diskussioner om
upphandlingen och använt mig ett fåtal sensitiserande begrepp211
som hjälpt till att fokusera uppmärksamheten (Patton, 1990; Alvesson & Sköldberg, 1994). Jag har särskilt fokuserat diskussioner som
behandlat vad olika aktörsgrupper förväntar sig av systemupphandlingen, d.v.s. förväntade effekter, tillsammans med upplevda
effekter av datoriseringsprocessen. Jag har också noggrant följt
processen och hur projektgruppen har arbetat. Särskilt intressant
har jag tyckt att det varit när systemleverantören varit med på projektmötena eller när det förts diskussioner om att prioritera mellan
olika yrkesgrupper eller mellan icke-funktionella krav som exempelvis pris och teknik (se Avsnitt 7.2.3.2 för diskussion om anbudsvärdering). Detta har tydliggjort att systemupphandling innebär förhandlingar mellan olika parter och deras intressen.

7.2 Empirisk beskrivning
Örebro kommun har cirka 4 300 äldre och funktionshindrade som
tar emot tjänster från de cirka 2 400 personer som arbetar inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade i Örebro kommun (Beslutsunderlag, 2001-09-06212).

7.2.1 Beskrivning av DocIT
Örebro kommuns nya IT-system för verksamheterna äldre och
funktionshindrade stödjer lagrummen LSS (Lagen om särskilt
stöd), SoL (socialtjänstlagen) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen).
Dessutom finns stöd för debitering213. Systemet baseras på en
Dessa sensitiserande begrepp är relaterade till mina analysenheter och
därmed också till den teoretiska referensramen (se diskussion i Avsnitt
3.2.1). Begreppen har hjälpt mig i min fokusering och avgör vad som är
viktigt att uppmärksamma och notera.
212 Beslutsunderlag för ett nytt verksamhetssystem för verksamheten Äldre och funktionshindrade, 2001-09-06
213 Då LSS inte ingår i detta avhandlingsarbete, beskrivs inte LSS-modulen,
utan studiet av denna datoriseringsprocess avser SoL och HSL (vård och
omsorg). Jag har också avgränsat mig från att analysera värden i relation
till debiteringsmodulen då representanter från debiteringen kom in relativt sent i processen och hade begränsat inflytande.
211
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grundmodul med funktioner för handläggning, registrering av
personer, beslut och insatser enligt socialtjänstlagen (Beskrivning
DocIT, 2002-09-24). Systemet innehåller också ett antal tillvalsmoduler såsom debitering, boende, färdtjänst, omvårdnadsjournal,
verkställighet mm (Beskrivning DocIT, 2002-09-24). DocIT är ett
administrativt stödsystem för omvårdnadspersonal, chefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, handläggare och administrativ personal. Det första en användare ser när han eller hon startar programmet är den s.k. grundbilden (Figur 7-1) där det är möjligt att
registrera eller söka omsorgstagare. Via denna bild nås systemets
övriga delar: arkiv, debitering, rapporter, statistik, kund, boende,
HSL, hjälpmedel, anhörigvårdare samt inställningar (Användarhandbok Vård & Omsorg [DocIT], u/å).

Figur 7-1:

Grundbilden i Vård & Omsorg (Användarhandbok Vård
& Omsorg [DocIT], u/å)214

DocIT används av cirka femtio kommuner215. Det nya verksamhetssystemet ska användas av alla handläggare, chefer och om214

Reproducerad med tillstånd från WM-data.
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vårdnadspersonal inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Totalt kommer 2500 användare att använda DocIT (Anbudsförfrågan, 2001-03-12).

7.2.2 Bakgrund
Som IT-system för äldre- och handikappomsorgen användes tidigare ett administrativt system som heter EBBA216 (Mötesanteckningar, 2001-08-30) 217. EBBA användes av alla biståndshandläggare och flertalet enhetschefer inom SoL för utredning och överföring
av beslut till utförarna. Dessutom använde ett fåtal sjuksköterskor
och nästan hälften av arbetsterapeuterna i ett försök EBBA för att
dokumentera enligt HSL (Beslutsunderlag, 2001). Men på grund av
brister i kapacitet, funktionalitet, säkerhet och möjlighet till integration mellan personalgrupper (Avveckling av EBBA, 2000-0831218) beslöt styrgruppen för EBBA att systemet skulle avvecklas
och att upphandling av nytt verksamhetssystem skulle påbörjas
(Protokoll EBBA styrgrupp, 2000-08-29). Detta fick till följd att avtalet med EBBA:s leverantör sades upp 2001-12-13 och att en projektorganisation tillsattes med ansvar för upphandling av ett nytt
verksamhetssystem (Beslutsunderlag, 2001).

7.2.3 Från Safe-IT till DocIT
Under den första tiden, innan avtalet var påskrivet och upphandlingen var klar benämndes upphandlingsprojektet ”Safe-IT”219. I
samband med att upphandlingsprojektet blev ett installationsprojekt, med ett verkligt och konkret IT-system, bytte projektet namn
till DocIT (se Figur 7-2). Utbildning och implementation av DocIT
påbörjades hösten 2002.

Intervju, projektledare WM-data, 2003-01-08
En BehovsBaserad Automation
217
”Mötesanteckningar” används fortlöpande för att beteckna anteckningar som jag gjort under olika typer av möten, vanligtvis projektmöten.
218 Avveckling av Äldre och Handikappsorganisationens verksamhetssystem EBBA, 2000-08-31
219 System, Äldre, Funktionshindrade i Örebro kommun.
215
216
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Avvecking av EBBA &
Beslut att upphandla
Avtal signeras –
nytt system
Valt IT-stöd
Safe-IT

DocIT

2000

Figur 7-2:

2001

Tester, utbildning
& implementering
2002/2003

TID

Från Safe-IT till DocIT

Arbetet med upphandlingen kan grovt delas in i tre faser där de
två första faserna relaterar till Safe-IT, då det ännu inte finns något
gemensamt IT-system i organisationen, och där den sista fasen,
DocIT, inbegriper aktiviteter relaterade till det valda IT-systemet.
Den första fasen, sammanställning av användarkrav, resulterade i
en kravspecifikation och anbudsförfrågan. Den andra fasen, anbudsvärdering och val av leverantör, ledde till val av systemleverantör och IT-system för äldreomsorgen. Den sista och tredje fasen
med installation, test, anpassning, vidareutveckling och utbildning
syftade till att få det nya systemet i drift och se till att det används
av personalen.
7.2.3.1 Sammanställning av användarkrav
Sammanställning av användarkrav har framför allt skett genom
användarrepresentanter från olika yrkesgrupperna i den s.k. FUgruppen. FU-gruppen har, vid sex olika tillfällen, tillsammans med
en extern konsult tagit fram och värderat olika yrkesgruppers behov och krav på ett nytt verksamhetssystem. Till viss del har detta
arbete utgått från erfarenheter från EBBA220. Innan beslut har det
dessutom förts en diskussion med en större grupp på 60 personer
(referensgrupp) från olika yrkeskategorier. Användarrepresentanterna säger att de anser att de kunnat påverka vilka krav som ska
inkluderas i kravspecifikationen. ”[…] ja, jag har varit med och påverkat kraven. Dom räknar ju alla gubbar här. Så visst har jag varit med
och påverkat.”221 En annan viktig källa för kunskap har varit olika
referenskommuner som projektgruppen har varit i kontakt med.

220
221

Intervju, systemansvarig, 2001-12-05
Intervju, undersköterska, 2001-08-16
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De olika behoven sammanställdes till en kravspecifikation med följande delar (Anbudsförfrågan, 2001-03-12).:
• Generella krav (t.ex. användargränssnitt, hjälpfunktioner, sökfunktioner, utskrifter),
• Gemensamma krav för SoL, HSL och LSS (t.ex. information,
mallar, blanketter och rapporter, stödord, statistik),
• SoL (t.ex. myndighet/utredning, verkställighet/utförarledet),
• HSL (journal, avvikelsehanteringssystem, delegering),
• LSS (t.ex. myndighet/utredning, verkställighet),
• Debiteringsmodul,
• Användardokumentation,
• Teknikkrav (allmänt, systemkrav, driftkrav, utvecklingsmöjligheter, systemförvaltning, säkerhet),
• Utbildning.
De olika kraven presenterades som skall, bör eller kan. En möjlig
kandidat för upphandling måste uppfylla kravspecifikationens
skall-krav.
7.2.3.2 Anbudsvärdering och val av leverantör
Örebro kommun mottog anbud från sju leverantörer, men efter att
anbuden öppnats visade det sig att endast tre företag kunde uppfylla kraven i kravspecifikationen. Dessa tre leverantörer, SIGMA,
WM-data och Tieto-Enator, bjöds in för att presentera sina system
för FU-gruppen och projektgruppen som är ansvarig för upphandlingen. Dessutom genomförde projektgruppen och användarrepresentanter studiebesök hos kommuner som hade erfarenhet av att
använda systemen. Projektgruppen har också tagit referenser på
de aktuella leverantörerna från andra kommuner.
Som stöd för att värdera vilken leverantör som kunde leverera det
bästa systemet utvecklades en utvärderingsmetod som baserades
på en procentuell viktning av olika krav och en poängskala för att
jämföra hur leverantörerna levde upp till de olika kraven. Målet
med viktningsarbetet var att hitta en balans mellan de olika yrkesgrupperna och avgöra vilket system som passade flest (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). ”Upphandling är fråga om jämkning. Några blir glada, några blir besvikna.”222 Med kravspecifikationen som grund fördelade medlemmar från projektgruppen totalt
100 procent på användarkrav, teknikkrav, pris och leverantör
(Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22).

222

Projektledare Safe-IT, 2001-08-22
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Användarkraven fick starkast vikt, 40 %, sedan följde teknikkraven223 på 25 %, medan företagskraven224 och priset225 fick 17 % vardera (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). Att användarnas upplevelser av systemet var det viktigaste kriteriet för val
av IT-system kan bero på erfarenheter från upphandlingen av
EBBA, där användarmedverkan var mycket låg. ”Det var viktigt att
[…] få med personalen, annars skulle vi inte längre ha någon trovärdighet kvar och användarna skulle ej vara motiverade att använda systemet”.226
Personal från yrkesgrupperna inom HSL, LSS och SoL genomförde
en utvärdering av de olika systemen för att värdera i vilken grad
de kunde stödja deras arbete. De prövade systemet enligt ett testschema och utvärderade sådant som logiken i arbetsgången,
gränssnitt och bilder.
Leverantörspresentationerna, studiebesöken och användarnas
prövning av de tre aktuella systemen resulterade i att WM-datas
IT-system totalt sett sågs som det IT-system som bäst uppfyllde
användarkraven även om det rådde en oenighet mellan HSL och
SoL (Mötesanteckningar, 2001-06-08). HSL-personalen ansåg att
SIGMA uppfyllde deras krav bäst, medan SoL-personalen föredrog
WM-datas IT-system. Arbetsterapeuterna tyckte att WM-datas system hade stora brister, och säger att de arbetsterapeuter som idag
använder WM-datas vård- och omsorgssystem ”[…] hellre använder
papper och penna”.227 De största bristerna var relaterade till journal
och vårdplan och svårighet att få god överblick över vårdtagarna
och deras behov.
WM-datas system bedömdes trots färre poäng på användarkraven
som bäst (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). Slutresultatet berodde på att WM-data värderades högre för teknik och för
pris (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). Baserat på
ovanstående beslöt styrgruppen att godkänna WM-data som leve-

Här ingår krav på system, drift, utvecklingsmöjligheter, förvaltning och
säkerhet (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22)
224 Här värderas systemleverantörens förmåga till att leva upp till krav på
referens, kvalitetscertifiering, projektmodell/organisation, lämplighet/förmåga och tidsplan (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22).
225 Här värderas engångskostnader, support och konsult (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22).
226 Intervju, ordförande för styrgruppen, 2002-03-05
227 Intervju, arbetsterapeut, 2001-08-29
223
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rantör (Protokoll styrgruppsmöte228, 2001-08-31). Beslutet att upphandla WM-data togs med tillägget att projektgruppen ska ”Ta
fram en strategi som tar hänsyn till HSL-delens behov samt presentera en
modell för hur vi ska förankra beslutet då HSL-personalen såg stora brister i systemet” (Protokoll styrgruppsmöte, 2001-08-31). Detta resulterade i att HSL-personalen förde fram krav på vidareutveckling
av HSL-delen med krav på bl.a. bättre överblick på journal och
vårdplan (Förstudie Örebro, 2001).
7.2.3.3 Test, anpassning, vidareutveckling, installation och utbildning
Upphandlingens sista och avslutande del bestod av test, anpassning, vidareutveckling, installation och utbildning. För att godkänna systemet genomförde medlemmar ur projektgruppen, representanter från verksamheterna och personal från IT-avdelningen acceptanstest, funktionstest och produktionstester på systemets
olika versioner och moduler.
Införandet av det nya systemet krävde en ömsesidig anpassning av
IT-systemet, arbetsrutiner och organisation (Andersson & Nilsson,
1996). För att tillgodose HSL-personalens (arbetsterapeuter och
sjuksköterskor) behov beslöt Örebro kommun att starta ett samarbetsprojekt med syfte att tillgodose kraven på bättre dokumentation och inkludera den nyutvecklade HSL-modul i standardapplikationen. ”Detta är bra krav, de är allmängiltiga och bör ingå i standardprodukten.” (Svar från WM-data på 15-punktslistan, 2001-1003).
Den slutliga versionen av att läsa och skriva journal i HSLmodulen, som ingår i standardapplikationen (sökorden är kommunspecifika), blev som Figur 7-3 nedan visar. I detta fall är det
tydligt att systemleverantören försökt ta hänsyn till HSL-personalens krav på bättre överblickbarhet vid läsning och skrivning i
journal genom att användaren kan välja vilka sökord han eller hon
vill läsa eller skriva på. Texten visas sedan samlat i ett läs- respektive skrivfönster.

Styrgruppen avser styrgruppen som ansvarar för upphandlingen av
det nya IT-systemet.
228
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Figur 7-3:

Läs- och skrivfönster vid journalhantering (Användarhandbok Vård & Omsorg [DocIT] Kapitel 12 HSL3,
u/å)229

Införandet av DocIT skedde i två etapper, under år 2002 och 2003
implementerades systemet för de 400 som inte tillhörde gruppen
omvårdnadspersonal och under år 2004 ska de 2000 som tillhör
omvårdnadspersonalen börja använda IT-systemet.230 WM-data
utbildade personal från olika personalkategorier inom Örebro
kommun som sedan ansvarade för utbildningen av slutanvändarna.
För att ge en överblick över datoriseringsprocessen illustrerar Tabell 7-1 nedan centrala händelser i utvecklingen av DocIT.

Reproducerad med tillstånd från WM-data. Även om bildens kvalitet är
dålig är det ändå möjligt att se principen att dela upp journalanteckningar
i ett läs- respektive skrivfönster.
230 Intervju, projektledaren, 2001-12-05
229
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Tabell 7-1:

Datoriseringskronologi – DocIT

2000-08-29:

Beslut att avveckla EBBA och framställa en kravspecifikation ”[…] där målet är upphandling av nytt verksamhetssystem för ÄHO [äldre- och handikappomsorgen]” (Protokoll
EBBA styrgrupp, 2000-08-29)
Projektplan redovisas och beslut om projektledare (Protokoll styrgruppsmöte, 2001-10-30)
Fastställande av styrgrupp och systemansvarig (Protokoll
styrgruppsmöte, 2000-11-10)
Anbudsförfrågan skickas ut
Studiebesök
Leverantörspresentationer
Värdering av anbud klara (Utvärdering av anbud, 200108-28231)
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera upphandlingsprojekt och investeringskostnader för ett nytt verksamhetssystem (Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen,
2001-09-18)
Avtal signeras av systemägare och systemleverantör (Avtal, 2001-11-09)
Utvecklingsprojekt HSL startar (Protokoll styrgruppsmöte, 2002-09-06)
Utbildning av biståndshandläggare och chefer (Protokoll
styrgruppsmöte, 2002-09-06)
Pilotutbildning HSL (Mötesanteckningar, 2002-11-08)
Installation DocIT, till biståndshandläggare och enhetschefer, 100 användare (Mötesanteckningar, 2002-10-14)
Installation HSL (E-post, systemansvarig, 2003-04-04)
Utbildning HSL (E-post, systemansvarig, 2003-04-04)

2000-10-30:
2000-11-10:
2001-03-13:
2001-04/05:
2001-05
2001-08-28:
2001-09-18:

2001-11-09:
2001-12-01:
2002-08-30:
2002-12:
2002-10:
2003-01:
2003- våren

7.2.4 Aktörsgrupper
Det tog ungefär 2,5 år från det att arbetet med upphandlingen av
det nya IT-systemet startades till dess att det driftssattes. Jag har
identifierat sju centrala aktörsgrupper232 som genom sina intressen
och värden påverkat upphandlingsarbetet, IT-systemets utformning, anpassning och användning. Dessa är systemägare, systemleverantör, användare SoL, användare HSL, projektgrupp, den politiska ledningen och styrgrupp. Olika aktörsgrupper har blivit
värvade under olika perioder i datoriseringsprocessen och sam-

Utvärdering av inkomna anbud för ett nytt verksamhetssystem för
verksamheten – äldre och funktionshindrade i Örebro kommun, 2001-0828
232 Definition av aktörsgrupper diskuteras i Avsnitt 3.1.3.3.
231
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mansättningen av aktörsgrupperna har därför förändrats över tiden.
7.2.4.1 Styrgrupp
När projektet Safe-IT startades i samband med avvecklingen av det
gamla systemet, EBBA, övergick styrgruppen för EBBA till att även
bli styrgrupp för det framtida IT-systemet. I samband med beslutet
att starta en upphandling förändrades styrgruppen och det tillsattes beslutsmässiga representanter för äldreomsorgen (Protokoll
styrgrupp, 2000-10-30). Medlemmar i Safe-ITs styrgrupp var systemägare, två kommundelschefer, en enhetschef som också är
ordförande i verksamhetsgrupp Äldre, Örebro kommuns IT-chef
samt ansvarig för systemförvaltarna. Styrgruppens uppgift var att
säkerställa att ”[…] projektets mål, tidplan och budget blir uppfyllda.
[Styrgruppen] är projektets övergripande styr- och beslutsinstans” (Projektdirektiv, u/å). Många av de frågor som tas upp i styrgruppen
rör budget, tidplaner, avtalsskrivande och organisering av arbetet.
I samband med avtalsskrivandet förändrades styrgruppens behov
av kompetens, vilket ledde till att styrgruppen utökades med representanter för HSL-personal, Stadskansliet, IT-enheten och WMdata (Protokoll styrgruppsmöte, 2001-12-10).
7.2.4.2 Politisk ledning
Aktörsgruppen politisk ledning består av kommunstyrelsen, ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen samt den politiska sekreterare som arbetade tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen är, via stadskansliet, formell uppdragsgivare och beställare av upphandlingen av det nya IT-systemet
(Projektdirektiv, u/å). Dessutom beslutar kommunstyrelsen om
prioriteringar och investeringar eftersom de fattar beslut om investeringar.233 Politikerna uppstod som aktörsgrupp när kommunstyrelsen beslöt att finansiera det nya systemet.
7.2.4.3 Systemägare
Systemägaren till DocIT är den nuvarande kommundirektören.
Hon var även systemägare för EBBA och tog då beslutet att avveckla EBBA och därmed att upphandla ett nytt system (Mötesanteckningar, 2001-09-20). Hennes roll är ”[…] att ytterst säkerställa att
systemen gagnar dom som dom är till för. Och vara beställare.”234 Systemägare har varit en viktig aktör under hela datoriseringsprocessen.
Intervju, politisk sekreterare, 2002-03-06; Intervju, ordförande för styrgruppen, 2002-03-05
234 Intervju, systemägare, 2002-04-29
233
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7.2.4.4 Projektgrupp Safe-IT & DocIT
Projektgruppen för Safe-IT bestod av systemansvarig, delprojektledare, projektledaren samt systemförvaltaren. Delprojektledarna
hade särskilt ansvar för sina områden (teknik, verksamhetskrav,
upphandling & avtal samt förutsättningar) och projektledarens roll
var framför allt att arbeta gentemot styrgruppen och ansvara för
tidplan och budget. Dessa personer var projektgruppens bas, men
allteftersom datoriseringsprocessen fortgick förändrades behovet
av kompetens. Projektgruppen kan sägas vara den aktörsgrupp
som tillsammans med styrgruppen bestämde upphandlingens mål
i och med att de prioriterade kraven och sammanställde kravspecifikationen samt författade och lade fram beslutsunderlag. Andra
personer, med särskild sakkunskap, utökade projektgruppen när
projektet övergick från kravställande (Safe-IT) till avtalsskrivande,
implementering samt anpassning (DocIT). Projektledaren fick efter
avtalsskrivandet nya arbetsuppgifter, och projektadministratören
övertog då rollen som projektledare. Projektgruppen har under
hela datoriseringsprocessen haft en central roll.
7.2.4.5 Användare SoL
Aktörsgruppen användare SoL innefattar användarrepresentanter
och slutanvändare inom socialtjänstlagens område. Inom Örebro
kommun arbetar 1260 vårdbiträden, 780 undersköterskor, 25 biståndshandläggare och 50 enhetschefer (Anbudsförfrågan, 200103-12). Alla grupper utom vårdbiträden deltog i arbetat med att ta
fram användarkrav och underlag för anpassningar (Mötesanteckningar, 2001-04-06). Enhetscheferna har använt DocIT sedan slutet
av november år 2002235 och biståndshandläggarna sedan början av
november 2002236. Biståndshandläggarna och en stor del av enhetscheferna använde tidigare EBBA. Omvårdnadspersonalen (undersköterskor och vårdbiträden) var vid avhandlingsskrivandet ännu
inte inne i systemet.
7.2.4.6 Användare HSL
Inom Örebro kommun finns det cirka 220 sjuksköterskor och distriktssköterskor som ska använda det nya IT-systemet (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Därtill tillkommer cirka 54 stycken arbetsterapeuter (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Både sjuksköterskor och
arbetsterapeuter deltog i arbetet med att ta fram underlag för kravspecifikationen. Dessutom var den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) inledningsvis medlem av Safe-IT. Då sjuksköterskor
och arbetsterapeuter inte var nöjda med sin del av DocIT (HSL235
236

Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05
Intervju, biståndshandläggare, 2003-01-21
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modulen) startade WM-data tillsammans med Örebro kommun ett
utvecklingsprojekt där representanter från projektgruppen, WMdata, sjuksköterskor och arbetsterapeuter deltog. Sjuksköterskor
och arbetsterapeuter började använda DocIT i januari 2003. Ungefär hälften av arbetsterapeuterna och ett fåtal sjuksköterskor hade
en kortare tid använt EBBA för dokumentation av journal (Beslutsunderlag, 2001). Den distriktssköterska som jag intervjuade
hade använt EBBA under ett år.237
7.2.4.7 Systemleverantör
Systemleverantören representeras av WM-datas projektledare och
av en verksamhetsutvecklare med särskild kompetens inom lagrummen SoL och HSL. Verksamhetsutvecklaren har arbetat tillsammans med Örebro kommun vid utveckling av HSL-modulen
och sammanställning av krav. Systemleverantören utvecklades till
en central aktörsgrupp i samband med att svar på anbudsförfrågan
skickades in.

7.3 Värdeområden
Med utgångspunkt i aktörsgruppernas förväntade och upplevda
effekter beskriver detta avsnitt vilka värden som varit drivande respektive uppfattats som en konsekvens av datoriseringen. Avsnittet illustrerar, genom tillhörande effekter, hur förvaltningsvärden,
integrationsvärden och omsorgsvärden, har varit centrala i upphandlingen och användningen av DocIT. Professionsvärdena har
enbart delvis varit närvarande, medan däremot integrationsvärden
fått en mycket stark roll. Detta beror antagligen på att de olika aktörsgrupper och användarrepresentanter som ingått i upphandlingen haft ett starkt behov av ett gemensamt IT-system som underlättar kommunikation och samarbete.

7.3.1 Förvaltningsvärden
Värdeområdet ”förvaltningsvärden” innebär här att se IT som ett
verktyg för effektivisering, kostnadsbesparingar, administration,
kvalitetssäkring och informationssäkerhet (Figur 7-4).

237

Intervju, distriktssköterska, 2001-08-23
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FÖRVALTNINGSVÄRDEN
9 Effektivisering
9 Kostnadsbesparingar
9 Administrationsstöd
9 Kvalitetssäkring
9 Informationssäkerhet

Figur 7-4:

Förvaltningsvärden DocIT

7.3.1.1 Effektivisering
Stöd för effektiv registrering och åtkomst av information
En orsak till upphandlingen var att kommunen ville utnyttja IT
som ett verktyg för att öka effektiviteten och göra tidsbesparingar i
administration och informationshantering. Äldreomsorg är en informationstät verksamhet där många olika personalgrupper och
vårdgivare har behov av information, och idag utförs det mesta av
administrationen manuellt (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Behov
av IT-system för administration uppmärksammades tidigt. ”De
möjligheter som informationstekniken (IT) ger i form av mer rationell
administration, mer effektivt resursutnyttjade m.m. ska tas till vara.”
(Örebro, 1996238) Projektgruppen för fram att ett nytt IT-system
kommer att medföra att information kan registreras och hämtas
snabbare genom att ”Uppgifter skrivs en gång och blir tillgängliga för
all behörig personal” (Beslutsunderlag, 2001). En användare menare
att DocIT har effektiviserat informationsåtkomsten och att hon
sparar mycket tid genom att informationen blir tillgänglig för alla.
”Jag jobbar mot biståndshandläggare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter
och om jag varit ledig så kan jag se efteråt vad de har skrivit. Tidsmässigt
sparar vi mycket. Vi är ju ute på landet, man sparar hemskt mycket telefontid eftersom vi inte träffas särskilt ofta. Man behöver inte göra dubbelarbete när det gäller att samla information. Nu skriver en person in informationen och sen kan alla komma åt den.”239
Genom utveckling av gemensamma mallar och ett mer strukturerat arbetssätt för exempelvis beslut och utredningar förväntar sig
både biståndshandläggare och enhetschefer att det ska gå fortare
och lättare att dokumentera och ta del av varandras dokumenta-
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Program om insatser för äldre i Örebro kommun, 1996-10-16
Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-02-05
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tion.240 Detta förs också fram i beslutsunderlaget. ”Genom stödord,
mallar och hjälptexter ”tvingas” systemet till en enhetlig struktur på all
dokumentation, inom respektive lagrum. Strukturen i systemet gör det
enkelt för användaren att dokumentera och att ta del av andras dokumentation.” (Beslutsunderlag, 2001)
Stöd för effektiv informationsöverföring
SoL-personalen hoppas att IT-systemet kommer att effektivisera
informationsöverföringen inom äldreomsorgen och mellan olika
vårdgivare. Beställningar till andra organisationer, som exempelvis
centrum för hjälpmedel, ska skickas elektroniskt och dessutom
hoppas användarna att dessa uppgifter ska dokumenteras direkt i
journalen. ”Nu är det en massa blanketter och annat pappersgrejs som
man ska hålla på och plocka med. Och här då så har vi ju tänkt att man
ska kunna göra en beställning direkt och de uppgifter som man beställer
ska kunna dokumenteras i journalen. Så att man slipper dubbelskriva och
skickar ett mejl till landstinget och till centrum för hjälpmedel.”241 För
att möjliggöra samarbete både utanför och inom kommunen vill
styrgruppens ordförande att äldreomsorgens nya IT-system ska
kunna integreras med externa såväl som interna IT-system.242 Möjligheten till integration mellan ”[…] andra verksamhetssystem och
andra huvudmäns IT-system” är också ett systemkrav i anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Användarna påpekar att de
vill att systemet ska stödja elektronisk överföring av information
till andra verksamheter, vilket är viktigt för att stödja en effektiv
informationsöverföring. 243
Biståndshandläggarna vill att det ska finnas en meddelandefunktion (Dokumentation användarträffar, 2000). Meddelandefunktionen används i dag av biståndshandläggare och enhetschefer för att
informera utförare att det har kommit ett nytt ärende.244, ”Det jag
gör är att gå in och ta ut meddelanden, uppdragen och lämnar till [omvårdnadspersonalen]. Uppdragen är besluten från biståndshandläggarna.”245 Tidigare fick utförarna denna information på fax från biståndshandläggarna.246 Systemleverantören menar att det är möjligt att spara mycket tid på informationsöverföring mellan vård-

Intervju, biståndshandläggare, 2001-08-16; Intervju, enhetschef/arbetsterapeut, 2001-06-28
241 Intervju, enhetschef/arbetsterapeut, 2001-06-28
242 Intervju, ordförande för styrgruppen, 2002-03-05
243 Intervju, enhetschef/arbetsterapeut, 2001-06-28
244 Intervju, biståndshandläggare/utbildare, 2003-01-21
245 Intervju, enhetschef, 2003-01-09
246 Intervju, biståndshandläggare/utbildare, 2003-01-21
240
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biträden genom att datorisera.247 Det blir också, säger projektgruppen förbättrad informationstillgänglighet för personal och anhöriga, minskad ledtid för ärenden med fem procent och minskad tid
för att ta fram statistik (Mötesanteckningar, 2001-06-08).
Även information av mer allmänt slag ska kunna förmedlas mer
effektivt, och styrgruppsordföranden vill att det nya IT-systemet
ska stödja elektronisk informationsspridning till alla yrkesgrupper.
”Som förvaltningschef är det viktigt att kunna nå all personal, [nu] måste
man alltid göra andra lösningar för att sprida informationen till de grupper [d.v.s. omvårdnadspersonalen] som saknar IT-stöd.”248
En annan viktig aspekt är att omsorgen ska erbjudas så snabbt som
möjligt, och genom effektivare informationsöverföring förväntar
sig systemägaren att ledtiderna för att få ett boende kommer att
minska. ”Om vi fick ett system där vi kunde kommunicera snabbare med
varandra och få en överblick så skulle det förkorta ledtiderna så att anhöriga eller den gamle snabbare skulle få en anvisning”.249
Samlad information
Användning av mallar gör informationen mer samlad och då menar användarna att tiden för informationsöverföring borde minska.250 Både i beslutsunderlaget och kravspecifikationen och av systemleverantören förs det fram att det nya IT-systemet ska tillhandahålla samlad information för olika personalgrupper (Anbudsförfrågan, 2001-03-12; Beslutsunderlag, 2001-09-06)251.”Ett gemensamt
IT-stöd med samlad information borde […] minska tiden för informationsöverföring både inom och utanför kommunen.”252 Som en enhetschef/utbildare säger ”Om informationen finns inlagd i systemet behöver man inte fråga fem personer, utan gå in och titta. Man kommer att
spara mycket, både steg och telefonsamtal”.253 Informationen är nu mer
lättillgänglig och det är möjligt att få åtkomst till information från
olika personalgrupper.254 ”Tidigare kunde jag inte läsa HSL – utan vi
hade en gemensam [manuell] dagbok. Nu kommer jag åt mer information.
Tidigare fick jag den informationen muntligt – nu är den mer lättåtkomlig.”255 Användning av det nya IT-systemet har lett till ökad effekIntervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
Intervju, ordförande för styrgruppen, 2002-03-05
249 Intervju, systemägare, 2002-04-29
250 Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
251 Intervju, systemleverantör, 2003-01-10
252 Intervju, biståndshandläggare, 2001-08-16
253 Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-02-05
254 Intervju, biståndshandläggare/utbildare, 2003-01-21
255 Intervju, biståndshandläggare/utbildare, 2003-01-21
247
248
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tivitet då arbetsterapeuter och sjuksköterskor skriver i samma dokument. ”Det finns tidsvinster då arbetsterapeuter och sjuksköterskor
skriver i samma dokument. Man ser mer vad de andra gör och dubbelarbetet minskar.”256
7.3.1.2 Kostnadsbesparingar
I beslutsunderlaget argumenterar projektgruppen för att ITsystemet kommer att minska kostnaderna inom äldreomsorgen
genom ett mer lika arbetssätt som ger ”Mindre kostnader för introduktion av ny personal” (Beslutsunderlag, 2001-09-06), och med bättre tid- och resursplanering kan förhoppningsvis antal vikarier
minskas, vilket också kan leda till lägre kostnader (Mötesanteckningar, 2001-06-08). Genom samutnyttjad information kan
tid frigöras ”[…] som leder till minskade personalkostnader” (Beslutsunderlag, 2001-09-06). Dessutom ska övergången från manuell till
elektronisk administration ge ”Minskade kostnader för papper, telefon
och fax”. Projektgruppen säger ”Syftet är att få sparade kostnader för
systemet att gå jämnt upp med kostnader för systemet” (Mötesanteckningar, 2001-06-08). Projektgruppen presenterar en kalkyl med investeringskostnader samt ”nytta i kronor”, d.v.s. hur mycket
pengar som sparas genom systemanvändning (Beslutsunderlag,
2001-09-06). Tidigare studier (Fitzgerald, 1998; Bannister m. fl.,
2001) visar att det är mycket svårt att beräkna eventuella ekonomiska vinster av införande av IT-system. Därför kan det ses som
något naivt och en övertro på teknikens ekonomiska effekter att
antaga att införande av det nya IT-systemet ska spara kostnader.
De flesta uttalanden kring kostnadsbesparingar återfinns i beslutsunderlag och riktar sig framför allt till den politiska ledningen som
underlag för deras beslut att säga ja eller nej till ett nytt IT-system
inom äldreomsorgen. Därför kan dessa uttalanden ses som ett sätt
att ”sälja in” IT-systemet med en ibland överdriven optimism.
Både den politiska ledningen och systemleverantören påpekar att
den växande äldre befolkningen och behovet av mer personal
inom äldreomsorgen gör att IT-system ska användas så att ”[…] få
kan göra mer”.257 ”Vi kommer att behöva mer personal framöver, ganska
mycket personal också. Och […] kan [vi då] göra vissa vinster så att man
hinner mer så har det också betydelse.”258 Även om eventuell tidsbesparing skulle kunna användas till att ge fler vårdtagare hjälp, så
finns det risk att den tiden läggs på administration i stället för på
omsorg. Detta särskilt med tanke på tendensen att decentralisera
Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
258 Intervju, kommunalråd, 2002-03-04
256
257
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administrationen kring vårdtagaren och ge omvårdnadspersonalen
allt mer administrativa uppgifter.
7.3.1.3 Administrationsstöd
Stöd för dokumentation
I kravspecifikationen för utvecklingsprojektet uttrycker en av användarna att ”[…] detta är ett dokumentationssystem” (15punktslistan, 2001). Stöd för dokumentation var avgörande för val
av system och styrde hur projektgruppen värderade de olika yrkesgruppernas behov (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-0822). Användarna anser att det nya IT-systemet framför allt ska
stödja dokumentation av insatser, uppföljning och vårdtagarinformation. Även styrgruppens ordförande anser att det är av vikt
att det nya systemet stödjer ”[…] omsorgspersonalens behov av ett bra
arbetsredskap för dokumentation för SoL och HSL”.259 Även systemleverantören påpekar vikten av användning av IT-stöd för att dokumentera omsorgen.260
Kravspecifikationen innehåller krav på social dokumentation (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). ”I systemet skall det gå att föra en social
journal innehållande verkställighet av beslut, åtgärder som vidtas i ärendet och händelser av betydelse.” (Anbudsförfrågan, 2001-03-12)
Kommunalrådet efterfrågar en mall som styr hur omvårdnadspersonalen dokumenterar. ”Jag tänker just på det här att vi hela tiden får
kritik på det här med [social dokumentation], där skulle jag nog önska att
man hade en mall som man faktiskt använde.”261 Det är enhetschefernas ansvar att den sociala dokumentationen förs262 och enligt utbildarna är det daganteckningar, som är en del av den sociala dokumentationen, som de flesta enhetschefer använder263. Användarna säger att de genom systemet har tillgång till viss gemensam
dokumentation mellan SoL och HSL.264 Dagboksanteckningar har
inte använts mycket inom HSL, utan användarna inom HSL koncentrerar sig på att skriva i journalerna.265
Den grupp som starkast påverkade valet av nytt IT-system var
sjuksköterskor och arbetsterapeuter (HSL). I viktningen av använIntervju, ordförande för styrgruppen, 2002-03-05
Intervju, systemleverantör, 2003-01-10
261 Intervju, kommunalråd, 2002-03-04
262 Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-05-13
263 Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-02-05; Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-05-13
264 Intervju, enhetschef, 2003-01-09
265 Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
259
260
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darkraven fick deras krav högst vikt (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). Anledning till detta, säger projektgruppen,
är att de måste använda systemet för att säkerställa dokumentation, och att de är många och flitiga användare (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). Idag dokumenterar dubbelt så
många personer inom kommunen enligt HSL (300) än enligt SoL
och LASS (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). Trots att
omvårdnadspersonalen är en mycket stor grupp (drygt 2000) och
ska dokumentera enligt SoL, har ändå HSL-personalens krav fått
högre vikt (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Men en användare säger
att det inte förrän omvårdnadspersonalen registrerar information
och börjar använda systemet som det kan börja användas ordentligt.266 Med tanke på den stora personalvolym som omvårdnadspersonalen utgör är det mycket konstigt att de inte fått större vikt.
De var inte heller med och tog fram underlag för systemanpassningar (Mötesanteckningar, 2001-04-06). Omvårdnadspersonalen
är också den yrkesgrupp som haft svårast att få igenom sina krav
och därmed aktivt kunna påverka sitt framtida arbete. Däremot
fick både biståndshandläggare och ledning igenom relativt många
krav, vilket kan bero på att de har högre IT-kompetens genom att
de sedan tidigare använt IT-stöd och därmed bättre möjlighet att
uttrycka sina behov. Dessutom har de jämfört med omvårdnadspersonalen en bättre organisatorisk position och högre status.
Stöd för planering
Det nya IT-systemet ”[…] tillhandahåller ett enhetligt sätt att mata in
uppgifter vilket ger säkrare prognoser och jämförelser som skapar bättre
underlag för resursplanering. Säkrare resursplanering ger bättre underlag i budgetprocessen” (Beslutsunderlag, 2001-09-06). En annan typ
av planering är planering för det dagliga omsorgsarbetet som görs
av omvårdnadspersonal och enhetschef. De vill t.ex. att det nya ITsystemet ska innehålla en planeringskalender (Dokumentation användarträffar, 2000) och i kravspecifikationen ställs det dessutom
krav på att systemet ska innehålla en arbetsplan för SoL-personal
(Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Systemägaren påpekar vikten av
stöd för omsorgsarbetets planering. 267
Stöd för styrning
För att kunna styra verksamheten är goda beslutsunderlag centrala, vilket också är ett krav från framför allt den politiska ledningen
och systemägare. Det nya IT-systemet ska “[Ge] snabba bilder av
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Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05
Intervju, systemägare, 2002-04-29
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verksamheten”.268 Särskilt den politiska ledningen som är relativt
långt ifrån äldreomsorgens utförande, och som ska fördela resurser
och prioritera mellan olika verksamheter, behöver kunskap om
vad som sker inom äldreomsorgen. Ett sätt att få ”snabba bilder”
är genom statistik som ska kunna tas ut från systemet (Beslutsunderlag, 2001-09-06). Användarna påpekar vikten av att det nya ITsystemet underlättar framtagning av statistik.269 Än så länge fungerar statistikfunktionen inte tillfredsställande, men användarna
menar att det beror på att det ännu inte finns tillräckligt med information inlagt i systemet.270
Ett annat sätt att få ”snabba bilder” som projektgruppen lyfter
fram är genom ”Bättre underlag för utveckling av nyckeltal, vårdtyngdsmätning och andra metoder för jämförelse av kvalitet och kostnader” (Beslutsunderlag, 2001-09-06). Detta får medhåll från den politiska ledningen.
[Information] som är bra, som är väldigt viktigt när vi
ska fördela resurser. Som gör att vi på något sätt kan
bli klokare. För att det ska man inte sticka under stol
med att det i vissa områden är väldigt svårt för oss
ibland att ta på, vad är det som händer i verksamheten. […] Och då så ser vi ju att det kostar väldigt olika
för de olika verksamheterna och alla som har dom
lägsta kostnader räknar ju givetvis fram hur dom ska
få lika mycket pengar som någon annan. […] Det är ju
jättesvårt att veta vem som har rätt. (Intervju, politisk
sekreterare, 2002-03-06)

Den politiska ledningen visar intresse för IT-system som ger statistik, underlag för jämförelse och beslut i form av siffror (Mötesanteckningar, 2001-08-30). Det är självklart att det är svårt för den politiska ledningen med ansvar för bl.a. budget att i detalj sätta sig in
i verksamheterna, och för att kunna göra prioriteringar måste informationen vara enkel, tydlig och jämförbar. Detta gör att information i form av kvantitativa bedömningar blir viktiga. I exempelvis beslutsunderlaget presenterar projektgruppen en kalkyl över
kostnader och ”nytta i kronor” jämsides med troliga nyttoeffekter
för exempelvis informationshantering (Beslutsunderlag, 2001-0906), och valet av WM-data som leverantör byggde på ett poängsystem där WM-data ”vann” för att de fick mest poäng i bedömningskriterierna. För att underlätta jämförelser och förenkla arguIntervju, systemägare, 2002-04-29
Intervju, enhetschef/arbetsterapeut, 2001-06-28
270 Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
268
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mentationen gjorde projektgruppen en kvantitativ presentation av
kvalitativa värderingar. Siffror kan beskrivas som ett trubbigt beslutsunderlag som ser skarpt ut. Det sker en omvandling av innebörden av bedömningarna när de förändras från kvalitativa till
kvantitativa. Det är viktigt att beslutsfattare på olika nivåer är
medvetna om hur de använder kvantifieringarna för att fatta olika
typer av beslut.
7.3.1.4 Kvalitetssäkring
Ett sätt att säkra omsorgens kvalitet, är genom utveckling av arbets- och dokumentationsrutiner samt stöd för uppföljning. Inom
Örebro kommun har man arbetat mycket med att utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner (d.v.s. integrationsvärden) som ett
medel för kvalitetssäkring.
Säkra rutiner
Projektgruppen påpekar att användning av det nya IT-system ska
ge ett mer likartat och strukturerat arbetssätt där systemet påminner om dokumentering av viktig information. Detta anses stödja
kvalitetssäkring. ”Likartat arbetssätt ger vård på ’lika’ villkor och bättre
underlag för kvalitetssäkrad vård.” (Beslutsunderlag, 2001-09-06) Användarna säger att arbetssättet har blivit mer strukturerat och att
handläggningen av ärenden blivit mer enhetlig.271 I systemet finns
underlag för beslut, beslutet, uppdraget, daganteckningar och social dokumentation då hela handläggningen görs i DocIT.272 Ett
problem med detta kan vara att systemet i för hög grad tvingar
användarna in i en struktur som inte alltid passar.
Uppföljning
Genom uttag av bevaknings- och beslutslistor vill bl.a. handläggare och enhetschefer öka möjligheten till kontroll (Dokumentation
användarträffar, 2000). Detta återkommer också som ett tvingande
krav i anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Även arbetsterapeuter och systemägare273 ser det nya IT-systemet som ett
verktyg för att möjliggöra uppföljning (Dokument användarträffar,
2000) och uttag av bevakningslistor finns med som ett skall-krav i
kravspecifikationen (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Omvårdnadspersonalen ställer krav på uppföljning och kontroll av insatser och
utförd tid (Dokumentation användarträffar, 2000). Arbetet med
vårdplanering och uppföljning av insatser ska förenklas vilket ses
som en förutsättning för ett rehabiliterande förhållningssätt (BeIntervju, biståndshandläggare/utbildare, 2003-01-21
Intervju, biståndshandläggare/utbildare, 2003-01-21
273 Intervju, systemägare, 2002-04-29
271
272
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slutsunderlag, 2001-09-06). Men detta blir inte ett tvingande krav i
kravspecifikationen (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Hanteringen
av olika yrkesgruppers behov av stöd för uppföljning visar att omvårdnadspersonalens krav får mindre vikt än övriga yrkesgrupper
trots att de totalt sett är den största gruppen. Dessutom verkställer
och realiserar omvårdnadspersonalen myndighetsbeslutet, och då
anser jag att uppföljning av deras insatser borde ha fått en mycket
större vikt i kravspecifikationen. Visserligen går det att se den sociala dokumentationen som del av uppföljning, men den är mer inriktad på hantering av händelser, än för uppföljning som medvetet
kvalitetssäkringsinstrument.
Det nya IT-systemet stödjer uppföljning och kontroll av sjuksköterskors osignerade journalanteckningar vilket ökar möjligheten att
reagera vid oklarheter eller felaktigheter. ”Förut hade vi ingen kontroll på detta och det är bra när vi reagerar, och det är ingen som protesterar. Det känns lite som att de vet att nu måste jag ha koll på detta. Det
blir en större press på sköterskorna att sköta anteckningarna.”274 Bevakningsfunktionen ska hjälpa till att planera arbetsterapeuternas arbete, men enbart ett fåtal använder sig av denna funktion. ”Detta
kan bero på att enbart ett fåtal arbetsterapeuter använder sig av exempelvis bevakningsfunktionen som syftar till att påminna om uppföljningar
och andra åtgärder.”275
7.3.1.5 Informationssäkerhet
Informationstillgänglighet
Det finns förhoppningar om att informationstillgängligheten förbättras i samband med införandet av ett nytt IT-system. Användarna ”tvingas” exempelvis att i högre grad än tidigare ta del av
information. ”Vi kommer att komma åt saker som vi har låtit bli att läsa
och värjt oss ifrån. Nu kan jag inte säga ’jag har inte hunnit titta
där’.”276 Genom en gemensam informationsplats kan säkerheten
förbättras eftersom alla kan se informationen. ”[Dom lösa lapparna]
kan försvinna. Om jag skriver en lös lapp till alla i gruppen så läser dom
den idag, men dom som var lediga idag dom hinner inte se den här för den
försvinner tills imorgon. Men om jag skriver in den i datan, kan alla gå in
i datan.”277 En enhetschef/utbildare säger att det nya IT-systemet
har bidragit till ”Att dokumentationen blir samlad, att man inte tappar
viktig information på vägen”.278
Intervju, MAS, 2003-04-15
Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
276 Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05
277 Intervju, undersköterska, 2001-08-16
278 Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-02-05
274
275
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Korrekt vårdtagarinformation
Förhoppningsvis ska det nya IT-systemet för äldreomsorgen säkerställa korrekt vårdtagarinformation och ett korrekt och aktuellt
underlag för bedömningar (Beslutsunderlag, 2001-09-06). Dessutom minskas risken för felskrivningar och missförstånd då informationen registreras med hjälp av ett IT-system (Beslutsunderlag,
2001-09-06). En aspekt av informationssäkerhet är att informationen är läsbar och det är möjligt att se vad som står. Systemleverantören påpekar att användning av IT-system inom äldreomsorgen
ökar tydligheten i det skrivna279, och en användare menar att ”[…]
säkerheten för vårdtagarna ökar eftersom det blir färre missförstånd då informationen är nedskriven och lättåtkomlig”.280 Även andra användarna säger att säkerheten ökar när de arbetar med IT-system eftersom journalanteckningarna blir tydligare och av bättre kvalitet.
”[…] Ja, det är katastrof att skriva för hand egentligen. Dels för att man
kanske inte självklart kan läsa varandras handstil, och dels blir det inte
lika tydliga och bra journalanteckningar.”281 Detta tillsammans med
att användarna säger att de nu är mer noggranna med hur och vad
de skriver gör att de anser att kvaliteten på den dokumenterade informationen är högre än tidigare.282
Säkert förvarad information
Genom användning av IT-system hoppas användare och projektgruppen att informationen blir mer säkert förvarad än tidigare.
Både genom att ”[…] slippa lösa lappar i bilar, med nyckelnummer och
adresser”283 och genom ”[…] behörighetssystem och kontroll av ’vem
som gjort vad’ (s.k. loggning)” (Beslutsunderlag, 2001-09-06). I anbudsförfrågan har också säkerheten fått stor vikt (Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22). En användare säger att hon upplever att systemet är säkert och att hon upplever att utan problem
kan skicka information genom systemet.284

7.3.2 Integrationsvärden
Värdeområdet ”integrationsvärden” innebär att se IT som ett medel för kommunikation och samarbete. Fokus ligger på förbättrat
samarbete, gemensamma synsätt och arbetsrutiner samt ökad för-

Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-05-13
281 Intervju, arbetsterapeut, 2001-08-09
282 Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
283 Intervju, undersköterska, 2001-08-16
284 Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-05-13
279
280
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ståelse för andra yrkesgrupper (Figur 7-5). Upphandlingen i Örebro kommun har till stor del kretsat kring integrationsvärden.

INTEGRATIONSVÄRDEN
9 Samarbete
9 Gemensamma synsätt
och arbetsrutiner
9 Ökad förståelse för
andra yrkesgrupper

Figur 7-5:

Integrationsvärden DocIT

7.3.2.1 Samarbete
Införandet av DocIT i Örebro var i hög grad koncentrerat på att
underlätta kommunikation och förbättra samarbetet genom införandet av ett gemensamt IT-system för alla yrkesgrupper. Genom
en ”[…] ’gemensam ingång’ för samtliga grupper” (Beslutsunderlag,
2001-09-06) och gemensamt IT-system med samlad information
borde olika personalgrupper öka sin kommunikation och samarbete kring vårdtagarna285 (Anbudsförfrågan, 2001-03-12).
Ett gemensamt IT-system innebär också gemensam information.
Det blir viktigt att använda det nya IT-systemet som ett organisatoriskt minne som tillhandahåller gemensam och beständig information. Omvårdnadspersonalen ställer krav på gemensam anslagstavla (Dokumentation användarträffar, 2000), men detta blir
endast ett bör-krav i kravspecifikationen (Anbudsförfrågan, 200103-12). Möjlighet att kunna läsa olika yrkesgruppers journalanteckningar återkommer som ett krav från både arbetsterapeuter
och sjuksköterskor (Dokumentation användarträffar, 2000). Systemleverantören säger att ”Om all information samlas på ett ställe vet
ju den ena vårdgivaren, t.ex. SoL, vad den andra gjort, t.ex. HSL”, vilket
ökar möjligheten till god omsorg286. I anbudsförfrågan formulerades kravet som att ”Uppgifterna i journalen skall kunna registreras och
läsas var för sig för sjuksköterskor och arbetsterapeuter men skall kunna
sammanställas i en gemensam journal” (Anbudsförfrågan, 2001-0312). SoL och HSL vill också kunna läsa varandras dagboksanteckningar (Dokumentation användarträffar, 2000).

Intervju, biståndshandläggare, 2001-08-16; Intervju, biståndshandläggare, 2001-08-16; Intervju, arbetsterapeut, 2001-08-09
286 Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
285
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Att delad och gemensam information leder till ökat samarbete är
inte en självklarhet. Givetvis kan det vara ett sätt att förenkla och
skapa förutsättningar till samarbete, men ett samarbete påverkas
också av andra faktorer, såsom ömsesidigt behov, fysiskt närhet,
kultur etc.
7.3.2.2 Gemensamma synsätt och arbetsrutiner
Gemensam dokumentation och arbetsrutiner
Införandet av det nya IT-systemet har resulterat i anpassning och
utveckling av arbetsrutiner och dokumentation. ”[…] Arbetsrutinerna [måste anpassas till] DocIT. Idag finns det många [rutiner] som
inte fungerar. Vi är så långt ifrån varandra och man möts inte. Det är
viktigt att jag kan läsa andras texter och förstå vad som står. […] man
måste bestämma när man skriver och vad som skrivs när av vem. Man
måste ha en samsyn.”287 Detta får medhåll från en biståndshandläggare som säger ”[…] det har vi ju pratat mycket om att vi [biståndshandläggare] skulle arbeta efter gemensamma mallar så att vi blir mer
lika. Så att utredningen ser lika ut i Örebro kommun. För det gör det inte
idag. Nu kan det vara att i en kommundel har vi ett system och i en annan kommundel har vi en annan. Och vi har olika blanketter så att ibland
är vi som 11 eller 12 olika kommuner.”288
Snarare än delad information, tycks samarbete, i detta fall, öka genom att systeminförandet tvingar olika aktörer och yrkesgrupper
att träffas och utveckla rutiner.
Gemensamt synsätt
Införandet av DocIT har också fört med sig ett gemensamt synsätt.
”Man måste igång med teamjobb, personalen får inte ha prestige. Det är
viktigt att sjuksköterskor, handläggare, omvårdnadspersonal, enhetschefer
träffas och tillsammans bestämmer rutiner.”289
7.3.2.3 Ökad förståelse för andra yrkesgrupper
En användare inom SoL menar att tillgång till ett gemensamt ITsystem där informationen är delad ”[…] ökar förståelsen för olika yrkesgrupper då användarna tydligare kan se vad olika yrkesgrupper gör i
ett ärende”.290 Även rutinutvecklingen som sker i samband med systeminförandet gör att förståelsen för andra yrkesgrupper förbättras, ”Systemet för ihop folk”. 291
Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05
Intervju, biståndshandläggare, 2001-08-16
289 Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05
290 Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-05-13
291 Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05
287
288
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7.3.3 Omsorgsvärden
Värdeområdet omsorgsvärden innebär att se IT som ett verktyg för
att förbättra omsorgen, d.v.s. innehållet i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. God omsorg innebär i detta fall bättre
kvalitet på bedömningar – d.v.s. möjlighet att ”rätt” omsorg ges
samt att bedömningar inte drar ut på tiden (se Figur 7-6). Genom
det nya IT-systemet finns förhoppningen att det ska gå att omfördela tid från administration till omsorg och att omsorgen genom
användning av IT-system blir trygg och säker.

OMSORGSVÄRDEN
9 Rätt omsorg
9 Från administration
till omsorg
9 Trygg och säker omsorg

Figur 7-6:

Omsorgsvärden DocIT

7.3.3.1 Rätt omsorg
Helhetssyn
Att ge rätt omsorg handlar mycket om att ha tillräcklig kunskap
om omsorgstagaren och dennes behov. Genom att det nya ITsystemet erbjuder samlad information får omsorgsgivaren bättre
kunskap om en omsorgstagares insatser oberoende av vårdgivare.
”[…] om jag går till ett nytt ärende, så kan jag komma till [DocIT] och då
kan jag exempelvis se att Olle haft hjälp av arbetsterapeuten och då säger
systemet till om detta. Ibland är arbetsterapeuten inte här, och då kan jag
gå in och läsa vad hon har skrivit”.292 Användarna hoppas att det nya
IT-systemet har lett till bättre vård. ”[…] arbetsterapeuter och sjuksköterskor skriver i samma dokument. Man ser mer vad de andra gör och
[…] det blir förhoppningsvis också bättre vård för patienten.”293 Systemleverantören menar att en förbättrad helhetssyn ökar ”[…] möjligheten till god omsorg genom att t.ex. vårdbiträden har bättre information
om den enskilde när de kommer och omsorgen ska påbörjas”, och att omsorgstagaren slipper att hela tiden bli påmind om sitt beroende.294
En helhetssyn ska öka, säger projektgruppen, möjligheten till ett
rehabiliterande förhållningssätt (Beslutsunderlag, 2001-09-06).

Intervju, biståndshandläggare, 2003-01-21
Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
294 Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
292
293
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Det nya IT-systemet möjliggör, menar användarna, inte bara större
säkerhet för omsorgstagarna, utan också lärande mellan olika yrkesgrupper. ”I och med systemet har jag också tillgång till viss gemensam dokumentation och då kommer jag att ha ett hum om sjuksköterskornas ärenden och deras karaktär. Ibland kan sjuksköterskorna göra felaktiga bedömningar, och om [jag har tillgång till ärendet] så blir det lättare
för mig att göra mina bedömningar.”295 Även biståndshandläggarna
är inne i samma system, och arbetsterapeuterna kan då se vilka
hemtjänstinsatser som utförs hos patienterna.296
Några arbetsterapeuter menar att de fått sämre överblick över vilka patienter de har och vad de ska göra där, medan andra tycker
att de nu fått bättre överblick.297
7.3.3.2 Från administration till omsorg
Förutom att effektivisera så att ”få kan göra mer” så menar projektgruppen att det nya IT-systemet kan användas för att frigöra
administrativ tid till förmån för tid i kärnverksamheten (Beslutsunderlag, 2001-09-06). ”Informationsteknik skall effektivisera Örebro
kommuns verksamhet och ge medarbetarna möjlighet till att effektivare
kunna möta brukarnas krav, och få mer tid till över till kärnverksamheten.” (Anbudsförfrågan, 2001-03-12) Systemleverantören menar i
stället att både administration och dokumentation ökar inom omsorgen.298
Jag tycker mig kunna se en övertro på tekniken hos projektgruppen och en möjlig falsk förhoppning att frigjord tid kommer att
leda till mer tid hos omsorgstagarna. Dessa uttalanden riktar sig
till bl.a. beslutsfattande i form av den politiska ledningen och anbudslämnare och har karaktären av politisk argumentation och viljeyttring utan någon egentlig grund för uttalandet. Viljan att frigöra administrativ tid till förmån för mer tid hos omsorgstagaren står
i kontrast till att omvårdnadspersonalen arbetar allt mer med administrativa arbetsuppgifter.
7.3.3.3 Trygg och säker omsorg
För att omsorgen ska vara trygg och säker är det nödvändigt att
det finns tillräcklig och aktuell information för att kunna göra goda
bedömningar. Det finns förhoppningar att förbättrad informationstillgång i samband med införandet av det nya IT-systemet ska biIntervju, enhetschef, 2003-01-09
Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
297 Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
298 Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
295
296
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draga till ökad kvalitet på bedömningar och insatser och därmed
förbättrad säkerhet och tryggare omsorg (Beslutsunderlag, 200109-06).299 ”Ett system som används av alla inom verksamheten, oavsett
lagrum, skall ge stora vinster för kvalité och säkerhet” (Beslutsunderlag,
2001-09-06).
Införande av nytt IT-system för äldreomsorgen ska förhoppningsvis säkerställa korrekta underlag som ökar den upplevda tryggheten för vårdtagare och anhöriga (Beslutsunderlag, 2001-09-06). En
trygg och säker omsorg förutsätter korrekt informationen som underlag för bedömningar. Genom bättre underlag hoppas projektgruppen att ”[…] ’rätt’ vård och omsorg ges” (Beslutsunderlag, 200109-06). DocIT ger stöd för vilken information som ska dokumenteras, och detta borde öka omsorgstagarens säkerhet.300 I beslutsunderlaget står det dessutom att införande av ett nytt IT-system medför ”Minskad risk för felskrivning som kan leda till brister i vården” (Beslutsunderlag, 2001-09-06).

7.3.4 Professionsvärden
Värdeområdet ”professionsvärden” innebär bl.a. användning av IT
för att öka vårdbiträdenas status och kompetens (Figur 7-7). Genom att vårdbiträden använder IT, i stället för manuella rutiner,
blir omsorgsarbetet mer modernt och statusen på arbetet kan höjas. IT-användning hjälper till att till att synliggöra synsätt och
kompetens. Det ställs andra kompetenskrav på vårdbiträden som
ska använda IT och det är viktigt att IT-systemen stödjer nationella
normer.

299
300

Intervju, distriktssköterska, 2001-08-23
Intervju, enhetschef, 2003-01-09
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PROFESSIONSVÄRDEN
9 Modernisering och
statushöjande
9 Synliggörande
9 Kunskapsutveckling
9 Normstödjande

Figur 7-7:

Professionsvärden DocIT

7.3.4.1 Modernisering och statushöjning
IT som naturligt arbetsinstrument
Genom att föra in ny teknik som IT-system kan omvårdnadspersonalens status höjas.301 ”Och kanske också, ja det vet man ju inte, och det
kanske också är ett sätt att höja statusen lite grand.”302 Systemleverantören håller med om att datorisering är ett sätt att stärka omvårdnadspersonalen, men att vårdbiträdena ofta glöms bort. ”De kommer alltid sist. Man skyller på att dom inte kan, ’de är så gamla’ och ’så
ovana vid datorer’. Det finns en attityd att vårdbiträden inte kan. Men
man kan inte tala om en verklig datorisering förrän de också är med och
använder datorer i sitt arbete. […] Det är också ett sätt att lyfta deras
jobb.”303 Systemägaren ser datorisering som nödvändig för att
hänga med i utvecklingen. ”Jag tror att det är ofrånkomligt med en utveckling dithän, att vi kommer att använda IT som ett stöd i verksamheten, vilken verksamhet vi än pratar om.”304 Användning av IT-system
ses som självklar av dagens ungdomar, säger kommunalrådet, och
då är det också självklart att det finns IT-system för omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter.305
Reflekterande dokumentation
IT-system för dokumentation synliggör förutom arbetsinnehållet
också synsätt och kompetens i dokumentationsarbetet. Användarna tvingas fundera över vad de dokumenterar och varför.306 Anonymiteten minskar och personalen blir mer noggrann med hur de
uttrycker sig och vad de skriver om.307
Intervju, undersköterska, 2001-08-16
Intervju, kommunalråd, 2002-03-04
303 Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
304 Intervju, systemägare, 2002-04-29
305 Intervju, kommunalråd, 2002-03-04
306 Intervju, verksamhetsutvecklare WM-data, 2003-01-10
307 Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
301
302

- 178 -

Dom som är dåliga att dokumentera idag kommer att
känna att ”storebror ser dig”. Man blir tvungen att
synliggöra – det blir ett helt annat tänk. För vem man
skriver, vad man skriver. För det man inte kan stå för
det ska man inte skriva. Det blir väldigt synligt. Om
det finns en pärm och man skriver dåligt så vet man
att någon antagligen inte tittar i pärmen, men om någon tittar där så vet man inte vem som har tittat. ”Har
dom med det att göra, jag skriver väl vad jag vill.” Nu
loggas också vem som tittar på vad. Man blir mindre
anonym. (Intervju, utbildare/enhetschef, 2003-02-05)

Detta får stöd i socialtjänstlagen där det står att det skrivna ska
”[…] utformas med respekt för den enskildes integritet” och att han eller hon har rätt att se det som skrivs (Bergstrand, 2001, s 77).
7.3.4.2 Synliggörande
Omsorgsarbetets innehåll
Ett annat sätt att stärka omvårdnadspersonalen, säger en enhetschef, är genom den sociala dokumentationen som gör att även omvårdnadspersonalens upplevelser blir viktiga. ”Tidigare skrev man
inte ner det någonstans. Förut var det så att det undersköterskorna skrev
kunde slängas, men nu blir det viktigt vad alla skriver. Tidigare kanske
inte vårdbiträdena och undersköterskorna kände att vad de skrev var viktigt eller särskilt intressent. Till skillnad från sjuksköterskorna vars journaler sparades.”308 Stöd för social dokumentation, säger distriktsköterskan och kommunalrådet, är ett sätt att synliggöra innehållet i
omvårdnadsarbetet och dess innehåll.309,310
Även om denna utveckling kan ske utan IT-system, kan införande
av IT möjliggöra den rutinutveckling som är nödvändig för att få
till stånd en förändring och stärka omvårdnadspersonalens organisatoriska position.
Rättssäkerhet för omsorgspersonalen
Både kommunalrådet och personalen säger att det är viktigt att
kunna följa upp insatserna för att legitimera det arbete personalen
utför. ”[Personalen] måste visa vad dom har sagt, och gjort och vad dom
har tagit mot för meddelande och inte gjort.”311 Kommunalrådet menar
att tekniken kan användas för att öka personalens trygghet då de
genom IT-systemet kan visa vad de gjort hos den gamle.
Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-05-13
Intervju, distriktssköterska, 2001-08-23
310 Intervju, kommunalråd, 2002-03-04
311 Intervju, distriktssköterska, 2001-08-23
308
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[Så] att man lätt kan gå in och se vad har man gjort
hos det gamle. […] Det finns ibland anhöriga som
ringer och säger ”nu har inte ni varit hos min mamma
på så och så länge, för det säger hon” och då kan man
ändå lätt gå in och titta, vilka timmar var du där och
vad gjorde du där. Det kan kännas som en trygghet
tror jag när man jobbar med det. […] Men vi måste
också våga stärka vår personal, så att dom känner att
dom ändå gör ett bra jobb. (Intervju, kommunalråd,
2002-03-04)

Kommunalrådet ser IT-systemet framför allt som ett medel för att
öka personalens trygghet och säkerhet och betonar inte i lika hög
grad vårdtagarens trygghet och rättssäkerhet. Trots att kommunalrådet, som tillhör den politiska ledningen, ska representera allmänhetens intressen lyfts äldreomsorgspersonalen i detta uttalande fram som en viktigare aktör än vårdtagarna.
7.3.4.3 Kunskapsutveckling
Datormognad
Styrgruppens ordförande menar att det är viktigt att omvårdnadspersonalen börjar använda IT. Detta för att ”[…] höja IT-mognaden
totalt sett”312 och för att, säger en undersköterska, öka kraven och
kompetensen hos dem som söker sig till äldreomsorgsyrket.
När jag blev intresserad tyckte jag att vi hade för
mycket personal som inte skulle jobba med äldre
vårdtagare. För då kunde man gå in från gatan och
behövde ingen utbildning alls för att jobba med gamla. Om man då sätter en käpp i hjulet och du måste
kunna data också så är det inte många av dom här
som man tar in helt utan utbildning som inte kan data
heller. Då blir det svårare att gå in och jobba. (Intervju,
undersköterska, 2001-08-16)

7.3.4.4 Normstödjande
Stöd för nationella normer
Äldreomsorg är en lagstyrd verksamhet och ett IT-system inom
äldreomsorgen måste stödja de normer, lagar och förordningar
som styr äldreomsorgen. Det är systemägarens ansvar att se till att
IT-systemen följer förändringar i exempelvis lagar.313 Både projektgruppen, användarna och kommunalrådet ställer krav på det
312
313

Intervju, ordförande för styrgruppen, 2002-03-05
Intervju, systemägare, 2002-04-29
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nya systemets förmåga att stödja lagar. I beslutsunderlaget står det
t.ex. att ”[...] kommunens skyldighet att följa lagar och förordningar förenklas” (Beslutsunderlag, 2001-09-06). Samtliga yrkesgrupper inom
SoL och HSL påpekar vikten av att det nya IT-systemet stödjer lagar och biståndshandläggarna ställer dessutom krav på stöd för
klassning av lagrum vid beslut (Dokumentation användarträffar,
2000; Anbudsförfrågan, 2001-03-12).
Länsstyrelsen har kritiserat Örebro kommun för bristande social
dokumentation314 och nu finns det ”[…] en förhoppning att det nya
IT-systemet ska lösa detta”.315 I anbudsförfrågan finns krav på social
journal för verkställigheten ”[…] innehållande verkställighet av beslut,
åtgärder som vidtas i ärendet och händelser av betydelse” (Anbudsförfrågan, 2001-03-12). Användarna säger att användning av DocIT
gjort att de nu följer socialtjänstlagens krav på social dokumentation. ”Genom att använda DocIT så blir vi laglydiga. Tidigare skrev vi
för lite. Här tvingas vi att använda systemet. […] Daganteckningar ingår
i den sociala dokumentationen. Tidigare skrev man inte ner det någonstans.”316

7.4 Aktörsanalys
Aktörsanalysen är en jämförelse mellan olika aktörsgrupper och de
aktörsgrupper och de värden som driver datoriseringen och de
värden som aktörsgrupperna tillskriver datoriseringens effekter.
Skillnaden i synen på IT:s roll beror antagligen på aktörsgruppernas skilda organisatoriska roller, vilket gör att de har delvis olika
intressen och värden. Upphandling och införande av IT-system innebär förhandling mellan olika värden.

7.4.1 Förvaltningsvärden dominerar hos alla aktörsgrupper
Även om olika aktörsgrupper betonar olika förvaltningsvärden är
det ändå tydligt att förvaltningsvärdena dominerar bland alla aktörsgrupper. Samtliga aktörsgrupper ser DocIT som stöd för informationshantering, dokumentation samt normer. Däremot kan
man se att IT för ”få kan göra mer” enbart uttrycks av systemleverantör och den politiska ledningen samt att projektgruppen är den
enda aktörsgrupp som lyfter fram IT som ett verktyg för kostnadsbesparingar. Projektgruppen har arbetat med att få accept på uppIntervju, kommunalråd, 2002-03-04
Intervju, enhetschef/arbetsterapeut, 2001-06-28
316 Intervju, enhetschef/utbildare, 2003-05-13
314
315
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handlingen från den politiska ledningen. Detta har resulterat i att
projektgruppen för fram effekter såsom kostnadsbesparingar i beslutsunderlaget till den politiska ledningen. SoL, HSL och projektgruppen betonar IT som stöd för kvalitetssäkring, d.v.s. för att säkra rutiner och stödja uppföljning. Så gott som alla aktörsgrupper
ser integration av externa och interna system som centralt och
nödvändigt för att effektivisera informationsöverföringen.

7.4.2 Användarna och integrationsvärden
SoL- och HSL-personalen lyfter fram IT som stöd för gemenskap
och samarbete, särskilt i relation till delad information och gemensamma synsätt och arbetsrutiner. Dessutom är SoL-personalen den
enda aktörsgrupp som säger att DocIT har gjort att de fått ökad
förståelse för andra yrkesgrupper. Även här kan olikheterna förklaras av aktörsgruppernas olika organisatoriska position och
uppgifter och att IT definieras lokalt utifrån de arbetsuppgifter och
behov som den enskilda aktören har.

7.4.3 Omsorgsvärden för aktörsgrupper nära omsorgen
Förutom personal inom SoL och HSL som ser IT i relation till sin
yrkesutövning, är omsorgsvärdena centrala också för projektgruppen och systemleverantören. Detta kan bero på att projektgruppens värden uttrycks, förutom under projektmöten, i kravspecifikationen, som är en sammanställning av olika yrkesgruppers behov och krav. För systemleverantören är det givetvis viktigt att deras IT-system är heltäckande och stödjer äldreomsorgens alla delar.

7.4.4 Professionsvärden – delvis utanför upphandlingen
Professionsvärdena fokuserades mycket lite under upphandlingen.
Däremot kan man se IT-system för social dokumentation som ett
sätt synliggöra omvårdnadspersonalens arbetsinnehåll. IT som ett
sätt att synliggöra både synsätt och kompetens var viktigt både för
användarna och systemleverantören. Vilket antagligen beror på att
dessa aktörsgrupper har mest erfarenhet av hur IT påverkar omsorgsarbetet. Systemägaren och kommunalrådet lyfte fram IT som
ett sätt att modernisera vårdbiträdesyrket, och undersköterskan
såg användning av IT-system som ett sätt att höja omsorgspersonalens kompetensen och krav på kompetens.
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7.5 Effektanalys
Effektvärderingen utgår från analysmodellen som presenteras i
Avsnitt 2.5.1.1 och Tabell 2-1. Att värdera upplevda effekter i relation till olika aktörsgruppers förväntningar är i detta fall något
osäkert då IT-systemet endast har använts en kort tid och det fortfarande finns brister. Dessutom är inte omvårdnadspersonalen
inne i systemet, vilket är en förutsättning för att maximera nyttan.
Systemet har inte heller varit implementerat tillräckligt länge för
att det ska vara möjligt att studera andra aktörers upplevelser av
det nya IT-systemet.

7.5.1 Realiserade effekter
7.5.1.1 Förvaltningsvärden
Både SoL- och HSL-personal anser att användning av IT som stöd
för sitt arbete inom äldreomsorgen gör att många av de förväntade
förvaltningsvärdena har realiserats. Aktörsgrupperna upplever att
informationshanteringen förbättrats och att de fått en bättre och
mer samlad dokumentation. De säger sig också spara tid genom en
mer effektiv informationsöverföring. Och en kvalitetssäkring av
omsorgen genom användning av mer likartade dokument och rutiner. Informationstillgängligheten har förbättras och informationen har blivit lättare att ta till sig och läsa. Dessutom är, säger aktörsgrupperna, informationen säkrare förvarad nu än tidigare.
7.5.1.2 Integrationsvärden
Dessutom har användarnas förväntningar på DocIT som ett stöd
för integrationsvärden uppfyllts. IT-systemet används för att meddela sig inom och mellan yrkesgrupper. Viss information är
gemensam vilket ökar kommunikationen och förståelsen mellan de
olika yrkesgrupperna. DocIT har haft en mycket stor roll som organisatoriskt minne. Detta då särskilt omsorgspersonalen betonat
vikten av ett IT-system med information som är beständig, gemensam och lättåtkomlig. Aktörsgrupperna ser exempelvis att datoriseringen haft en positiv påverkan på samarbete mellan olika yrkesgrupper (t.ex. arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal).
7.5.1.3 Omsorgsvärden
I och med att omsorgsgivarna har elektronisk tillgång till journalen, både från den egna och andra yrkesgrupper, menar de att de
fått bättre kunskap om vårdtagarna. De har också fått en bättre
överblick över vårdtagarnas behov.
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7.5.1.4 Professionsvärden
IT-systemet har medfört en ökad medvetenhet om hur och vad
som ska dokumenteras.

7.5.2 Orealiserade effekter
7.5.2.1 Förvaltningsvärden
Både SoL- och HSL-användarna hade stora förväntningar på att ITsystemet skulle underlätta planering och styrning. Men då det fortfarande fattas grundinformation är det inte möjligt att få ut exempelvis den statistik som de hade hoppats på. Ännu har inte heller
DocIT medfört några kostnadsbesparingar eller ”få kan göra mer”,
vilket kan bero på att IT-systemet nyligen implementerats. Dessutom används ännu inte DocIT för social dokumentation, vilket för
många aktörsgrupper är centralt. De orealiserade effekterna beror
till stor del på att DocIT inte har varit i bruk särskilt länge och att
det fortfarande fattas mycket information.
7.5.2.2 Professionsvärden
SoL-användarna menar att DocIT ännu inte stöttar användning av
social dokumentation i tillräckligt hög grad vilket medför att omsorgsarbetets innehåll och utförande inte synliggörs tillräckligt.
Bristande dokumentation kan inverka menligt på förhoppningen
att stärka omvårdnadspersonalens rättssäkerhet.

7.5.3 Oväntade effekter
7.5.3.1 Integrationsvärden
De oväntade effekter är än så länge relativt begränsade, men kommer antagligen att öka i takt med ökad användning. En oväntad effekt som SoL-användarna lyfter fram är att användningen av DocIT har resulterat i ökad förståelse för andra yrkesgrupper då införandet har sammanfallit med utveckling av gemensamma rutiner
för arbete och dokumentation.
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8

Reflekterande värdeanalys av utveckling av SÅVA
Fallstudien om SÅVA rör utvecklingen och implementering av ett
nytt IT-system för planering, utförande och uppföljning av omsorg. Fallstudien har, till skillnad från övriga fallstudier, bedrivits
som ett aktionsforskningsprojekt317. Detta kapitel inleds med en
beskrivning av forskningsmetod, sedan följer en beskrivning av
utvecklingsarbetet och användningen av SÅVA. Nästföljande avsnitt analyserar de värden som finns närvarande vid denna datoriseringsprocess. Kapitlet avslutas med en aktörsanalys och en effektanalys.

8.1 Aktionsforskning ― vårdbiträden och ledning som meddesigners
Arbetet med att utveckla SÅVA318 har bedrivits tillsammans med
IS-forskare, vårdbiträden och enhetschefer319 inom ramen för två
FoU-projekt, kallade KIT 1320 och KIT 2321, finansierade av Svenska
Kommunförbundet och Vinnova. Fallstudien har bedrivits inom
Åkerbo omsorg i Linköpings kommun.
Det nära samarbetet mellan forskare och praktiker har medfört att
användarna haft direkt möjlighet att påverka utformningen av ITsystemet. Detta stärker slutanvändarna och tydliggör vikten av
djup verksamhetsförståelse för att kunna utveckla goda IT-system.
Syftet med FoU-projekten har varit både att utveckla ett IT-system
Arbetet från SÅVA har rapporterats i ett antal artiklar och konferensbidrag (se t.ex. Braf & Goldkuhl, 2002; Cronholm & Goldkuhl, 2002a; Cronholm & Goldkuhl, 2002b; Cronholm & Goldkuhl, 2003; Cronholm m.fl.,
2003; Hedström m.fl., 2003; Goldkuhl, 2004).
318 System Åkerbo VerksamhetsAdministration, vilket är det namn som
personalen på Åkerbo omsorg döpte IT-systemet till.
319 Enhetschefer inom Åkerbo omsorg är en enhetschef och två biträdande
enhetschefer.
320 Integrerad utveckling av IT- och kompetensutveckling inom äldreomsorg.
321 Kunskapsstödjande och handlingsbara IT-system inom äldreomsorg.
Projekt om kontinuerlig design, verksamhetsinriktad utvärdering och lärbaserad spridning.
317
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för det omsorgsnära administrativa arbetet inom äldreomsorg och
utveckla kunskap om hur goda IT-system kan skapas för den här
typen av verksamheter.
Arbetet inom KIT 1 och KIT 2 kan beskrivas som aktionsforskning
där jag som forskare både vill undersöka verkligheten för att förändra den och få kunskap om verkligheten genom förändring
(Kemmis & McTaggert, 2000, s 592; Mumford, 2001). KIT har i hög
grad präglats av praktiskt förändringsarbete genom samarbete,
kritiskt ifrågasättande av nuvarande rutiner och strukturer, ett
emanicipatoriskt förhållningssätt och ett reflexivt arbete med viljan
att bidraga till både teori och praktik. Genom att omsorgspersonalen var aktiva i utvecklingen av IT-systemet kunde vi ta hänsyn till
sociala, organisatoriska och tekniska aspekter, samtidigt som omsorgspersonalen blev positivt inställd till utvecklingen av SÅVA
(för aktionsforskningens fördelar och nackdelar se diskussion i
Mumford, 2001). Omsorgspersonalen hade rollen som meddesigners322.
KIT har bedrivits på olika ”arenor” som kan beskrivas som forskningsarenan, praktikarenan och designarenan (Figur 8-1) (Cronholm & Goldkuhl, 2003). Arbetet på forskningsarenan har bidragit
till teoretisk kunskap, praktikarenan fokuserade kunskapsutveckling för det dagliga omsorgsarbetet, medan designarenan omfattade mötet mellan forskning och praktik där syftet var att tillsammans utveckla och pröva IT-system och utveckla kunskap som kan
bidraga till forsknings- och praktikarena.
F
F
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Figur 8-1:

D
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KIT-projektets olika arenor

Metodavsnittet beskriver enbart datainsamling, då tillvägagångssättet vid analys av det empiriska materialet finns beskrivet i Avsnitt 3.2.

Mumford (2001) för i sin artikel en relaterad och intressant diskussion
om anställda som meddesigners och aktionsforskning för att stärka den
demokratiska processen i organisationen.
322
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8.1.1 Datainsamling
Förutom att deltaga i det konkreta arbetet med att utveckla SÅVA,
har jag också samlat in data med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Genom att kombinera de olika datainsamlingskällorna har jag fått en rikare bild av det studerade fenomenet eftersom
varierande empiriska källor ger olika bilder. Dessutom kan jag, när
flera olika källor pekar i samma riktning, validera mina resultat
(Yin, 1994). Datainsamlingen avgränsar sig till empiri rörande enhetschefer, produktionsledning, forskare och vårdbiträden. Dessa
aktörsgrupper har på olika sätt haft en direkt påverkan på utvecklingen eller användningen av SÅVA. Insamlingen av data har fokuserat sådant som direkt uttryckts av olika aktörsgrupper. Uttalanden om förväntade effekter är inte efterhandskonstruktioner
utan baserar sig på det som representanten för aktörsgruppen
gjorde eller sade i samband med utvecklingen av SÅVA.
8.1.1.1 Intervjuer
Intervjuer har genomförts både av mig och av andra forskare inom
KIT-projektet. Totalt genomfördes tjugofyra intervjuer i projektet,
och jag har själv genomfört elva intervjuer med ledning och omvårdnadspersonal på Åkerbo omsorg323 (se Bilaga 9 för en intervjusammanställning). Intervjuerna har fokuserat rutiner i omsorgsarbetet samt förväntningar på och användning av IT-system. En stor
del av intervjuerna har skett i samband med utvecklingen av
SÅVA där syftet varit att få tillräcklig kunskap om verksamheten
som grund för utveckling av IT-systemet. Dessutom har jag intervjuat vårdbiträden med erfarenhet av att använda SÅVA för att
utvärdera hur mycket stöd SÅVA ger i omsorgsarbetet. Dessa personer har inte deltagit i utvecklingen av SÅVA. Intervjuerna har
varit öppna där jag medvetet undvikit att ställa preciserade frågor
kring förväntade och avsedda effekter (Bilaga 10 exemplifierar intervjuernas frågeområden). Annars fanns risken att jag påverkat
informanten svar i för hög grad med risk för bristande validitet.
8.1.1.2 Dokument
Olika lokala och centrala dokument som används inom Åkerbo
omsorg har varit viktiga underlag för att spåra värden. Dessa används för att kommunicera information mellan olika aktörsgrupper, och har haft en central roll under systemutvecklingsprocessen
för att förstå verksamhetens informationskrav. De dokument som
studerats är:
Flera av intervjuerna som redovisas i fallet Sofia Omfale ligger också till
grund för arbetet i KIT.
323
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•
•
•
•
•

Planeringsdokument såsom omsorgsplan, dagplaneringar och
veckoplaneringar
Uppföljningsdokument såsom checklista
Beställningar och kontrakt
Lokala och centrala rutinbeskrivningar
Informationsbroschyrer

8.1.1.3 Deltagande observation
Inom KIT har vi haft designmöten med forskare, vårdbiträden och
enhetschefer samt möten med enbart forskarna där vissa möten
bedrivits i designarenan och andra i forskningsarenan. Vårdbiträden har sällan eller aldrig makt att påverka omsorgsarbetets institutionella villkor (Silfverberg, 1999, s 61), vilket gör att arbetet med
att utveckla SÅVA tillsammans med vårdbiträden har varit en möjlighet för dem att påverka sitt arbete och förändra de institutionella ramarna. Arbetet med att utveckla och pröva SÅVA pågick från
hösten 1999 till hösten 2003. Vi hade cirka 40 gemensamma designmöten med forskare och omsorgspersonal (för en illustration
se Figur 8-2 nedan) och cirka 10 design- och forskningsmöten med
enbart forskare.

Figur 8-2:
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Designmöte i KIT

Under dessa möten har jag fört anteckningar och särskilt fokuserat
olika aktörers förväntade och upplevda effekter av SÅVA324. Särskilt intressant har exempelvis varit lokala och centrala normställares krav och informationsbehov.
Jag har också deltagit i ett möte med en kommunjurist där syftet
var att få ett juridiskt perspektiv på SÅVA.

8.2 Empirisk beskrivning
Åkerbo omsorg tillhandahåller hemtjänst, gruppboende och servicelägenheter. Det är en geografiskt spridd resultatenhet med stor
lokal variation både vad gäller arbetsrutiner, omsorgens innehåll
och kringmiljö. Åkerbo finns på fem orter inom Linköpings kommun, däribland Askeby, Tallboda och Linghem som förekommer i
texten.

8.2.1 Beskrivning av SÅVA
SÅVA stödjer planering, genomförande och uppföljning av hemtjänst. Systemet är uppbyggt av ett antal moduler. Det finns stöd
för omsorgsbedömning (omsorgsplan, beslutsunderlag samt kontrakt för beställning av hemtjänst och boservice), ärendehantering
och planering, uppföljning av insatser, journalföring, arkiv samt
administration (innehåller bl.a. tilldelning av behörigheter) (se Figur 8-3). Genom att utveckla ett IT-system ville vi förbättra kunskapsöverföringen mellan omsorgspersonal och därigenom säkerställa en trygg och individanpassad omsorg. Vi ville också tydliggöra och förbättra olika rutiner samtidigt som olika normställares
krav på omsorgsarbetet skulle tillgodoses på ett flexibelt sätt.

Anteckningar från dessa möten refereras i texten som ”mötesanteckningar”.
324
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Figur 8-3:

SÅVA:s ingångsbild

8.2.1.1 IT-system för journalhantering och ärendehantering
För att tydliggöra hur SÅVA är uppbyggt visar jag ett exempel på
hur systemet stödjer informationsöverföring mellan vårdbiträden
(Figur 8-4). Denna bild används när ett vårdbiträde börjar sitt arbetspass och vill veta vad hände sedan hon eller han jobbade sist.
”Visa händelseöversikt” möjliggör utsökning av händelser på olika
nivåer (område, verksamhet och/eller vårdtagare), olika datum
samt tider. För att få mer information om händelser rörande en
viss vårdtagare väljer vårdbiträden ”visa händelsedetaljnivå”.
Vårdbiträdet får då mer detaljerad information om händelser och
åtgärder för en viss vårdtagare.
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Figur 8-4:

IT-baserat dokument ”Visa händelseöversikt” (SÅVA)

8.2.1.2 Användning av SÅVA inom Åkerbo omsorg
I och med att omsorgsarbetet är föränderligt är det mycket viktigt
att ett IT-system inte cementerar ett mindre lyckat arbetssätt eller
inte kan hantera mer ovanliga situationer. Detta har vi försökt
möta bl.a. genom användning av kommentarfält där det finns möjlighet till fri text, flexibla planeringsperioder, presentation av journalanteckningar på olika nivåer och planering av ärenden på olika
dagar. Detta har vi lyckats med när det gäller journaldelen. Som ett
vårdbiträde säger: ”Det ser enkelt ut, de flesta tycker det är enkelt”
(Mötesanteckningar, 2003-02-04). Däremot upplever inte vårdbiträdena att ärendedelen är tillräckligt flexibel för att vara ett bra
stöd för arbetet. Vilket illustreras av följande citat. ”Vi upplevde det
lite knöligt i och med att hemtjänstinsatserna ändras så mycket”.325 Samtidigt var syftet med SÅVA att omsorgspersonalen löpande skulle
dokumentera förändringar. Svårigheten att dokumentera beror antagligen både på IT-stödet och på omsorgsarbetets föränderliga natur (Figur 8-5 nedan visar när en användare jobbar med SÅVA).

325

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
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Figur 8-5:

Användning av SÅVA inom Åkerbo omsorg

Idag används SÅVA framför allt för journalhantering, medan
ärendedelen ännu inte används fullt ut. Två arbetslag, dagpersonal
såväl som nattpersonal och vikarier, har sedan våren 2002 använt
SÅVA som stöd för sitt dagliga arbete. Vårdbiträdena använder
SÅVA för administration av vårdtagarinformation, för att titta på
journalanteckningar och göra journalanteckningar. ”Vi använder
SÅVA till journalföringen, när man lägger in ny, när man letar efter anhörig och när man registrerar ny. [Vi använder det] flera gånger om dan.
Det är det första man gör på morgonen. För att veta vad som har hänt sedan man jobbat sist. Det är vår rapport, det går man ju in och kollar.”326

8.2.2 Verksamhetssensitivt förändringsarbete
Att det inte är så lätt att utveckla och använda IT-system visar följande uttalande från enhetschefen. ”Vi har haft det problemet att när
vi har suttit en stund och lagt in informationen, när vi skiftar mellan olika delar av prototypen så försvinner vårdtagarna och verksamheter och
allt.”(Mötesanteckningar, 2002-03-14)
Två principer, baserade i erfarenheter om äldreomsorgen, har styrt
arbetet med att utveckla SÅVA. Vi har arbetat med utgångspunkt i

326

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
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befintliga manuella dokument (dokumentdriven systemutveckling), och växlat mellan det abstrakta och det konkreta i designarbetet (Cronholm & Goldkuhl, 2002a; Hedström m.fl., 2003).
8.2.2.1 Dialog och granskning som verktyg för systemutveckling
Vi inledde arbetet genom att göra en övergripande verksamhetsanalys inom Åkerbo omsorg (se också Kapitel 5) samt utvärdering
av ett befintligt och kommungemensamt IT-system som framför
allt används för debitering (Cronholm & Hedström, 2000; Hedström & Cronholm, 2002). Verksamhetsanalysen gjorde att vi fick
förståelse och kunskap om arbete inom äldreomsorgen, och att vi
lättare kunde fokusera det som tycktes mest centralt i verksamheten – mötet mellan omsorgspersonal och omsorgstagare.
Som stöd för arbetet och inbäddat i rutinerna finns det inom äldreomsorgen en mängd dokument. Dessa dokument pekar på något
som någon eller några ansett vara tillräckligt viktigt för att tydliggöra, formalisera och göra gemensamt. Rutiner och tillhörande dokumentation är antingen utvecklade av omsorgspersonalen baserade på behov som har uppstått i det dagliga arbetet på omsorgsenheten, eller centralt utvecklade och speglar då de behov
och intressen som finns hos central ledning och administration. Ett
”vikarieperspektiv” har fungerat som kvalitetsmått. Vi utgick från
att rutiner och dokumentation skulle vara så pass tydliga att en
person som är ovan vid verksamheten ska kunna förstå hur dessa
skulle användas som stöd för arbetet.
Systemutvecklingsarbetet har genomförts av forskare och omsorgspersonal. Omsorgspersonalens deltagande har varit absolut
nödvändigt för att få en god förståelse för omsorgsarbetets innehåll, krav och förutsättningar. SÅVA har successivt utvecklats från
idé till IT-system där idén ”SÅVA” har fått en allt högre grad av
materialisering i form av skisser och prototyper ju längre tid arbetet har pågått. SÅVA har utvecklats i en designgrupp bestående av
två enhetschefer, två vårdbiträden och fyra forskare. Omsorgspersonalen innehar verksamhetskunskapen, medan forskarna har
kunskap om systemutveckling och användning av IT-system. Under dessa möten har prototyper och designförslag granskats och
värderats. Ett designförslag som idé, skiss eller prototyp, utvecklas
och läggs fram för diskussion i arbetsgruppen, där det utsätts för
kritisk granskning och prövning. Granskning innebär att förslaget
diskuteras och analyseras konceptuellt, medan prövning innebär
att förslaget testas i tanken utifrån användning i verksamheten. En
granskning eller prövning kan leda till att förslaget omvärderas
och att designförslaget utvecklas vidare. Efter granskning och
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prövning genomgår designförslaget en utvärdering där prototypen
utvärderas av användare, antingen i kontrollerade tester eller som
del av det dagliga arbetet. Enhetschefen menade exempelvis att utrymmet för att skriva journalanteckningar var för begränsat. ”Vi
har börjat att lägga in information och även skriva i journalerna. Vi kan
nu konstatera att utrymmet inte räcker, varken i händelsehistoriken eller
under övrig information, så det behöver utökas ytterligare.” (Mötesanteckningar, 2002-03-14) Detta tog vi då hänsyn till och ökade utrymmet i textrutorna. Införandet har sedan skett stegvis både gällande funktionalitet samt spridning i verksamheten.
8.2.2.2 Från manuella dokument till IT-baserat stöd
Dokumentdriven systemutveckling innebär rekonstruktion av
kunskaper och ifrågasättande av rutiner genom att utgå från lokala
och kommungemensamma verksamhetsdokument (Cronholm &
Goldkuhl, 2002a). Åkerbo omsorg har en rik flora dokument, utvecklade centralt eller lokalt. Dessa dokument indikerar vikten av
viss information eller rutin, vilket är en anledning till att vi valt att
utgå från dokument som stöd för att förstå verksamhetens behov
av kommunikation och kunskapsöverföring. Dokumenten har
hjälpt till att fokusera vilken information och vilka arbetsrutiner
som olika aktörer anser vara centrala i verksamheten. Personalen
använder dokumenten för att kommunicera med varandra, och de
fungerar som stöd för innehåll och tillvägagångssätt. De manuella
dokumenten har använts som utgångspunkt för att rekonstruera
kunskap och rutiner. Vi har därmed möjliggjort kritisk granskning
av rådande informationsbehov och arbetsrutiner, och i och med
detta lagt grunden för att lägga fram designförslag. Genom att använda dokument som grund för dialog har det varit möjligt för
även icke verksamhetskunniga att ställa frågor om verksamheten –
dokumenten har på så sätt blivit ett sätt att mötas.
8.2.2.3 Växling mellan det abstrakta och det konkreta
Den andra principen som styrt vårt arbete har varit en ständig växling mellan det abstrakta och det konkreta. Detta har skett genom
att abstrakta designförslag, grundade i teorier om handlingsbarhet
(Ågerfalk, 1999; Goldkuhl & Ågerfalk, 2002) har konkretiserats
med hjälp av skisser och prototyper (Cronholm m. fl., 2003; Hedström m.fl., 2003). Även rekonstruktion och analys av verksamhetsdokument är ett uttryck för växlingen mellan det abstrakta och
konkreta. Omsorgsarbetets konkreta och påtagliga natur, tillsammans med vårdbiträdens ovana att arbeta med IT-system gjorde
det nödvändigt att arbeta med påtagliga och tydliga exempel som
illustrationer av designförslag.
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8.2.2.4 Lärbaserad spridning
Som en metod för att anpassa, utveckla och generalisera SÅVA har
vi använt s.k. ”lärbaserad spridning” (Hedström m. fl., 2003). Omsorgsverksamheter kännetecknas av decentralisering och variation.
Alla arbetslag bedriver inte omsorgsarbete på samma sätt även om
de tillhör samma omsorgsenhet. Skiftande lokala förutsättningar
kan gälla och arbetsrutiner utvecklas på olika sätt i olika arbetslag,
vilket gör att olika verksamhetssituationer ställer varierande krav
på IT-systemet. Detta innebär att vi tagit tillvara lokalt tyst kunskap i olika arbetslag och anpassat införandet och SÅVA till olika
lokala förhållanden. I samband med införandet har vi analyserat
de arbetssätt och tysta kunskaper som finns i aktuellt arbetslag. Vi
förutsätter alltså inte att en framtagen IT-lösning passar alla arbetslag. Den lärbaserade spridningsmodellen avser att försöka identifiera lokala tysta kunskaper som är värda att tillvaratas samt sprida
dessa ”tillbaka” till IT-system och arbetsrutiner och därmed eventuellt till andra arbetslag. Det handlar inte bara om att lära ut ett
nytt arbetssätt till ett arbetslag utan också om att försöka lära av
arbetslagets kunskaper innan dessa glöms bort genom införande
av nya arbetssätt.
Utvecklingsarbetet har alltså utgått från de behov och den verksamhetslogik som finns inom ett område, en enhet eller inom ett
arbetslag. De rutiner, behov och dokumentanvändning som vi
funnit där har sedan jämförts med andra områden, enheter eller
arbetslag. Erfarenheterna från jämförelsen har sedan legat till
grund för att anpassa, och vidareutveckla SÅVA.
För att ge en överblick över datoriseringsprocessen illustrerar Tabell 8-1 nedan centrala händelser i utvecklingen av SÅVA.
Tabell 8-1:

Datoriseringskronologi - SÅVA

1999-01-01:
1999-11-10:

KIT 1 startar
Första träffen med enhetscheferna för Åkerbo omsorg och
beslut om samarbetsprojekt
Verksamhetsanalys Åkerbo omsorg och beslut om avgränsning
Utvärdering av CareSys
Beslut om att utveckla prototyp för journalhantering och
ärendeplanering
Första pappersbaserade prototypen presenteras och värderas
Visar prototyp med funktionalitet

1999-nov-dec:
2000-våren:
2000-11-07:
2000-11-28:
2001-05-03:
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2001-06-30:
2001-07-01:
2001-11:
2002-våren:
2002-05:
2002-06-05:
2002-10:
2002-12-31:
2003-12:

Avslutning KIT 1
KIT 2 startar
Utbildning SÅVA
Prövar befintlig prototyp gentemot olika verksamheter
inom Åkerbo omsorg
Journaldelen används inom Åkerbo omsorg
Möte med eventuell systemförvaltare
Ärendedelen börjar används inom Åkerbo omsorg
Avslutning KIT 2
Överlämnar SÅVA till Åkerbo omsorg och systemförvaltare

8.2.3 Aktörsgrupper
Inom KIT-projektet har jag identifierat fyra aktörsgrupper som påverkat systemutvecklingsprocessen och skapandet av SÅVA. Dessa är vårdbiträden, enhetschefer, forskare och produktionsledning.
8.2.3.1 Vårdbiträden
Inom Åkerbo omsorg använder för närvarande fjorton vårdbiträden (dag- och nattpersonal) SÅVA som stöd för journalföring inom
omsorgsarbetet. Av totalt 120 anställda tillhör flertalet yrkesgruppen vårdbiträden (Hedström m. fl., 2003). Två vårdbiträden har
haft rollen som meddesigners och deltog i designmöten tillsammans med enhetschefer och forskare. Datorvanan hos vårdbiträdena var tidigare mycket låg, medan de idag förutom SÅVA också
använder e-post och Internet. Förutom att de påverkade utvecklingen av SÅVA är vårdbiträdena också slutanvändare och har
därför erfarenhet av vilka effekter SÅVA gett i verksamheten.
8.2.3.2 Enhetschefer
Inom Åkerbo omsorg finns en enhetschef och två biträdande enhetschefer. Enhetschefen och de biträdande enhetscheferna har ansvar för olika verksamheter och geografiska områden inom Åkerbo
omsorg. Deras uppgift är att leda omsorgsarbetet, ta emot och vidarebefordra nya ärenden, ha personalansvar och upprätthålla
kontakt med kommunledningen. Enhetschefen samt en biträdande
enhetschef har deltagit i utvecklingsarbetet. Det har framför allt
varit den biträdande enhetschefen som varit intresserad och drivit
utvecklingen. Hon är mycket intresserad av IT-utveckling och driver exempelvis ett IT-café för pensionärer inom enheten. Hon har
ofta påpekat vikten av att ta hänsyn till krav från kommunledningen och lokal och central rutinutveckling. Förutom förväntade
effekter, är enhetscheferna systemanvändare och har erfarenhet av
vilka effekter som användningen av SÅVA fått i verksamheten.
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8.2.3.3 Forskare
Fyra forskare har influerat utvecklingen av SÅVA. Dessa kan också
ses som systemleverantörer då de har haft rollen som systemutvecklare. Den forskare som har realiserat designförslagen och arbetat med prövning kom in i KIT när vi började utveckla datorbaserade prototyper. De andra två IS-forskarna inklusive mig själv, har
funnits med från början och arbetat med verksamhetsdiagnos,
kravställande, utveckling av designförslag samt prövning. Vi tre
som varit med från början har haft lite olika roller och intressen i
utvecklingsarbetet. Själv har jag, antagligen på grund av min erfarenhet inom äldreomsorgen där jag först arbetade som vårdbiträde
och sedan som forskare, ofta fått rollen som tolk mellan omvårdnadspersonalen och forskarna. Då jag deltagit inom ramen för mitt
avhandlingsarbete har mina forskningsfrågor styrt min uppmärksamhet. De andra två forskarna har framför allt drivits av sitt intresse för utveckling av teori som stöd för verksamhets- och ITutveckling samt utvärdering. De delar också ett starkt intresse för
forskningsmetod. Den ena forskaren har varit projektledare och
haft rollen som organisatör och ordningsman under möten. Han
uppmärksammar ofta när något är otydligt eller inte tillräckligt utrett. Även den andra forskaren gör detta, men då designförslagen
ofta har utvecklats av mig och projektledaren, har han haft rollen
som en extra kritisk granskare på de gemensamma designmötena.
8.2.3.4 Produktionsledning
I produktionsledningen ingår den omsorgschef som ansvarar för
och driver den kommunala äldreomsorgen inom Linköpings
kommun. Produktionsledningen driver bl.a. införandet av omsorgsgemensamma rutiner och dokument som influerat utvecklingen av SÅVA. Produktionsledningen har inte haft ett aktivt deltagande och har då inte heller några uttalade förväntningar på ITsystemet. Däremot är det möjligt att spåra produktionsledningens
förväntningar på SÅVA utifrån kraven i de omsorgsgemensamma
rutinerna. De är inte användare av SÅVA och dessutom har inte
användningen av systemet nått tillräcklig räckvidd för att få följdverkningar utanför Åkerbo omsorg. Därför har jag inte studerat
produktionsledningens upplevda effekter.

8.3 Värdeområden
Detta avsnitt syftar till att beskriva de värdeområden som funnits
närvarande vid utvecklingen och användningen av SÅVA. Analysen har utgått från olika aktörsgruppers förväntade och upplevda
effekter av datoriseringen (se Avsnitt 3.2 samt Tabell 2-1 i Avsnitt
2.5.1.1). Vid utvecklingen och införandet av SÅVA har förvalt- 197 -

ningsvärden, omsorgsvärden och professionsvärden haft relativt
jämn vikt. Inget värdeområde har varit det dominerande. Däremot
kan man säga att integrationsvärden har varit det värdeområde
som fokuserats minst.

8.3.1 Förvaltningsvärden
Vid utvecklingen av SÅVA har förvaltningsvärden haft en viktig
roll. IT ses som ett stöd för effektivare informationshantering, stöd
för dokumentation och planering (administrationsstöd), säkrare
rutiner och uppföljning (kvalitetssäkring) och informationssäkerhet (Figur 8-6).
FÖRVALTNINGSVÄRDEN
9 Effektivisering
9Administrationsstöd
9 Kvalitetssäkring
9 Informationssäkerhet

Figur 8-6:

Förvaltningsvärden SÅVA

8.3.1.1 Effektivisering
Stöd för effektiv registrering och åtkomst av information
Både vårdbiträden och enhetschefer hoppades att införandet av
det nya IT-systemet skulle medföra att tiden för administration
minskade. Enligt enhetschefen infriades också dessa förväntningar
(Hedström m. fl., 2003). Under arbetet med utvecklingen av SÅVA
påpekade forskarna att det var viktigt att utnyttja datorns funktionalitet för att presentera information på ett effektivt sätt (Mötesanteckningar, 2002-10-28), och enhetschefen betonade vikten av tidseffektiv registrering av information (Mötesanteckningar, 2001-0503). Enhetschefen menar att effektiviteten i att läsa och skriva information ökar då SÅVA gör att informationen blir mer ordnad
och strukturerad (Mötesanteckningar, 2002-05-29; Mötesanteckningar, 2003-02-25). Ärenderegistreringen upplevs som besvärlig,
och i stället för att separat registrera varje enskilt ärende, valde
vårdbiträdena att föra ihop flera sammanhängande ärenden och
därmed minska antal registreringar (Mötesanteckningar, 2003-0114).
Stöd för effektiv informationsöverföring
Forskarna påpekar att kommunikationsvägarna bör vara flexibla
för att kunna möta omsorgens krav och vara effektiva, och i de fall
utförandet avviker från plan kan det behövas exempelvis en med-
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delandefunktion (Mötesanteckningar, 2001-10-30). Detta har däremot inte implementerats i SÅVA, men idag använder vårdbiträdena förutom SÅVA också e-post som används bl.a. för att skicka
meddelanden. ”Det som är positivt är att dom [sjuksköterskorna] också
går in i mejlen och skriver till alla. Dom mejlar ut t.ex. sin veckoplanering och använder datorn på så sätt, plus att dom skriver om vårdtagaren
och medicinändringar och sånt. [Och] om det är några nyheter som att
det kommer en ny sjuksköterska, då skriver dom det.”327
Vårdbiträdena säger att de i början var oroliga för att datoranvändning skulle ta längre tid än manuell administration, men att
journalhanteringen varken har blivit besvärligare eller tar längre
tid än förut nu när de använder SÅVA.328
Samlad information
Enhetscheferna menar att effektiviteten skulle öka genom att omsorgsrelaterad information och dokumentation samlas i SÅVA. Informationen lagras på en plats och på så vis blir den lättillgänglig
och informationsöverföringen förenklas. ”[…] man kanske skulle
kunna ha en mall på datorn, så att man alltid hittar omsorgsplanen, och
inte behöva hålla på och leta efter den och kopiera.” (Mötesanteckningar, 2000-11-07)
Vårdbiträdena menar att användningen av SÅVA gjort att informationen blivit mer samlad och att det är smidigare att få tillgång
till information. ”[…] man får allt mer samlat nu än om man ska titta
på anslagstavlan och någon rapportbok där. Så när vi kommer så slår vi
på två saker, det är outlook och det är SÅVA.”329 Däremot finns det
risk att information som lagras på andra platser eller informeras på
andra sätt glöms bort, säger vårdbiträdena. Åkerbo har ett fåtal
vårdtagare som inte vill registrera sin vårdtagarinformation i
SÅVA och det finns risk att information relaterad till dessa personer förbises. ”Och då kan jag tala om då glömmer man ju. I alla fall om
jag ser till mig själv så glömmer jag att titta på det här ärendebladet som
ligger bredvid på hemtjänstens kontor. För dom som inte vill vara med.
Det glömmer jag ofta. Det rör sig om tre-fyra stycken kanske. Det kan
faktiskt vara väldigt viktiga grejer som man missar.”330
Att samla all information i SÅVA innebär också att det skulle vara
möjligt att säkerställa informationstillgängligheten oberoende av
Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
329 Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
330 Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
327
328
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fysisk plats. Då Åkerbo är en geografiskt spridd enhet vill enhetscheferna att det ska vara möjligt att komma åt information och dokument i SÅVA från alla områden inom enheten (Mötesanteckningar, 2000-11-07). Detta har dock inte uppnåtts då SÅVA vid
analystillfället enbart används inom Linghem.
8.3.1.2 Administrationsstöd
Stöd för dokumentation
Syftet med att utveckla SÅVA var, säger forskarna, bl.a. att erbjuda
ett IT-system för dokumenthantering och att utveckla kunskap
som förutsättning för handlande (Mötesanteckningar, 2000-01-28).
Enligt enhetschefen fungerar SÅVA mycket bra som stöd för journalhantering. ”Journalomslaget/journalen fungerar perfekt!” (Mötesanteckningar, 2002-11-19)
Forskare, vårdbiträden och enhetschefer betonar SÅVA:s roll som
ett organisatoriskt minne (Mötesanteckningar, 2001-03-08). Att
SÅVA har en betydande roll som organisatoriskt minne syns tydligt genom det sätt som vårdbiträdena använder SÅVA för att registrera och läsa händelser ur journalen. Som ett vårdbiträde säger:
”Vi går in och kollar och skriver datumet sen vi gick av. Det kan ju vara
en vecka tillbaka. […] Man måste veta vad som har hänt. [Vid registrering av händelser] försöker man skriva på en gång. Det är lättast att
komma ihåg då. Man annars sammanfattar man allt på morgonen.”331
Stöd för planering
Ett syfte med SÅVA var att det skulle vara ett stöd för att planera
omsorgsarbetet. Systemet har också en ärendedel, som för närvarande inte används, där det är möjligt att detaljerat planera in omsorgsarbetet. Forskarna, vårdtagarna, produktionsledningen och
enhetscheferna vill att vårdbiträdena i förväg ska planera vem som
ska gå till vilken vårdtagare vilket gör att användning av SÅVA
tvingar vårdbiträdena att planera insatser på dagnivå (Mötesanteckningar, 2001-12-20).
8.3.1.3 Kvalitetssäkring
I fallet SÅVA innebär kvalitetssäkring att omsorgen genomförs
med hjälp av säkra rutiner och att det finns möjlighet till uppföljning.
Säkra rutiner
Att införande av IT-system ska bidraga till en kvalitetssäkrad omsorg har varit en av grunderna i arbetet med SÅVA. Kvalitetssäk331

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
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ring innebär här ”[…] att arbeta efter säkerställa och gemensamgjorda
rutiner. Att man inte gör fel” (Mötesanteckningar, 2000-09-01). Denna devis, inspirerad av socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 1998), introducerades av forskarna men har i det fortsatta arbetet även tagits upp av enhetscheferna.
Enhetschefer och vårdbiträden vill att SÅVA ska styra omsorgsarbetet genom påminnelse om handling. ”Datorn ska påminna om viktiga handlingar som t.ex. om man glömt någon vårdtagare.”332 I ärendedelen är det möjligt att följa upp dessa typer av handlingar. Även i
journaldelen finns handlingsstöd i och med att SÅVA tvingar användaren att registrera ”åtgärd” vid registrering av händelse.
SÅVA styr registrering av information vad gäller exempelvis vårdtagarinformation, där viss information ses som så central att det
inte går att spara dokumentet utan att t.ex. namn, personnummer
och adress är ifyllda
Uppföljning
Uppföljning är en viktig del för att uppnå en kvalitetssäkrad omsorg, och vårdbiträden333, enhetschefer och forskare ser också användning av IT som ett stöd för spårbarhet och möjlighet till uppföljning. I utvecklingen av såväl ärendedelen och journaldelen arbetade vi med att utveckla ett handlingsminne som kunde användas vid uppföljningar. Det är i SÅVA exempelvis möjligt att följa
upp planerade och genomförda ärenden samt händelser bakåt i tiden
De manuella rutinerna får till följd att omsorgspersonalen inte vet
vilket vårdbiträde som har gått till vilken vårdtagare. Vårdbiträdena har påpekat att det då finns risk att en vårdtagare glöms bort
(Mötesanteckningar, 2001-10-30). Det är också viktigt att tydligare
och mer noggrant följa upp genomförandet av omsorgen (Mötesanteckningar, 2000-10-10). I SÅVA:s ärendedel finns rutiner som
möjliggör uppföljning av utförd omsorg. Den s.k. checklistan som
utvecklades på initiativ från produktionsledningen syftar till att
följa upp omsorgens genomförande (Omsorgsgemensam rutin,
checklista). Men tyvärr anser användarna att den delen av ITsystemet är svåranvänd och använder idag i stället manuella rutiner för uppföljning.334

Intervju enhetschef, 2002-04-15
Intervju, vårdbiträden Askeby, 2002-04-15
334 Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
332
333
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8.3.1.4 Informationssäkerhet
Informationstillgänglighet
Genom att använda ett IT-system som innehåller den information
som behövs för omsorgens utförare förbättras informationstillgängligheten. Enhetscheferna vill exempelvis få åtkomst till informationen i SÅVA från olika områden inom Åkerbo omsorg (Mötesanteckningar, 2000-11-07).
Korrekt vårdtagarinformation
En annan typ av informationssäkerhet är möjligheten att kunna
läsa vad som står. Enhetschefen påpekade att ”[…] journaler ibland
kan vara svåra att läsa, och genom att allt skrivs med hjälp av ordbehandlare eller liknande så kan man alltid se vem som har skrivit” (Mötesanteckningar, 2000-11-07). Ett vårdbiträde säger också att vid användning av SÅVA ”Behöver man inte tyda handstilar, det är ett
plus”.335
Säkert förvarad information
Enhetschefen har hela tiden drivit frågan om att säkerställa en
trygg informationsförvaring, med andra ord ska inte obehöriga
kunna få tillgång till sekretessbelagd information (Mötesanteckningar, 2000-08-23). För att trygga informationen stödjer SÅVA
olika behörighetsnivåer och användarna avkrävs ett lösenord för
att få tillgång till informationen.

8.3.2 Integrationsvärden
Värdeområdet ”integrationsvärden” innebär vid utvecklingen av
SÅVA att se IT som ett verktyg för ökat samarbete och utveckling
av gemensamma synsätt och arbetsrutiner (Figur 8-7).
INTEGRATIONSVÄRDEN
9 Samarbete
9 Gemensamma synsätt
och arbetsrutiner

Figur 8-7:

Integrationsvärden SÅVA

8.3.2.1 Samarbete
Ett viktigt syfte med SÅVA var att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan olika vårdbiträden. Forskarna betonade ex-

335

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
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empelvis vikten av att utveckla ett IT-system för samarbete och
kommunikation (Mötesanteckningar, 2000-08-23). Enhetschefen
sade i början av KIT-projektet att det var problem med informationsöverföring från natten till kvällen (Mötesanteckningar, 199912-03). Vårdbiträdena använder idag SÅVA för att få kunskap om
vad som har hänt respektive vårdtagare sedan de jobbade sist.336
SÅVA används av vårdbiträden för att kommunicera information
mellan olika vårdlag, mellan individer och även mellan sjuksköterskor och vårdbiträden. ”Sköterskorna går in i systemet. Dom både
läser och skriver […] Det är ju bättre att dom skriver in det [i SÅVA] och
formulerar direkt utan att det går genom någon annan.”337
8.3.2.2 Gemensamma synsätt och arbetsrutiner
Att utveckla gemensamma synsätt och arbetsrutiner är viktigt för
både den centrala produktionsledningen och enhetscheferna inom
Åkerbo omsorg som består av olika områden med delvis lokalt utvecklade arbetsrutiner och normer.
Gemensam dokumentation och arbetsrutiner
Inom Linköpings kommun pågår ett arbete med utveckling av omsorgsgemensamma rutiner som i hög grad har påverkat arbetet
med att utveckla ett IT-system för Åkerbo omsorg. SÅVA stödjer
dessa rutiner genom att exempelvis informationsinnehållet i omsorgsplanen har inkluderats. Enligt enhetschefen reglerar de omsorgsgemensamma rutinerna omsorgens planering där omsorgstagaren i förväg ska veta vem som kommer (Mötesanteckningar,
2001-10-30), med andra ord måste omsorgsinsatserna planeras i
förväg.
Vårdbiträdenas arbetsrutiner skiljer sig åt och inledningsvis sade
enhetscheferna att ett IT-system måste vara flexibelt och stödja olika arbetssätt (Mötesanteckningar 1999-12-03), men efter hand sågs
SÅVA som ett medel för att skapa ett enhetsgemensamt arbetssätt
(Mötesanteckningar, 2002-06-05). Enhetschefen påpekar att ”Vi vill
ha ut det här i hela enheten” (Mötesanteckningar, 2002-09-30). Utvecklingsarbetet har också drivit fram diskussioner som tydliggjort
tidigare dolda skillnader i arbetssätt mellan olika individer (Mötesanteckningar, 2002-06-05), vilket har synliggjort att vissa hemtjänstlag frångår överenskomna rutiner. Enhetscheferna tog exempelvis för givet att vårdbiträden alltid planerar i förväg vem som
ska åka till en viss vårdtagare, men diskussioner under utvecklingen av SÅVA har visat att det inte alltid är så. Den lärbaserade
336
337

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
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spridningen har tvingat fram diskussioner kring generalisering och
standardisering av arbetsrutiner. Enhetscheferna var tvungna att ta
ställning för eller emot standardiserade arbetssätt då vi i samband
med utvecklingen av SÅVA kunde ta beslutet att implementera ett
arbetssätt som sedan skulle användas av alla i verksamheten. Vilket vi också gjorde. SÅVA har på så sätt bidragit till utvecklingen
av enhetsgemensamma rutiner och synsätt.

8.3.3 Omsorgsvärden
Värdeområdet IT och omsorgsvärden innebär att rätt omsorg ges –
d.v.s. att omsorgen är behovsanpassad och utgår från en helhetssyn på individen såväl som på omsorgsarbetet. Dessutom är det
viktigt att det finns en kontinuitet både i vem som utför omsorgen
och omsorgens innehåll. Den sista kategorin är trygg och säker
omsorg vilket bl.a. innebär att omsorgspersonalen har tillgång till
tillräcklig information för att kunna fatta säkra beslut (Figur 8-8).
OMSORGSVÄRDEN
9 Rätt omsorg
9 Kontinuerlig omsorg
9 Trygg och säker omsorg

Figur 8-8:

Omsorgsvärden SÅVA

8.3.3.1 Rätt omsorg
Helhetssyn
Produktionsledningen hoppas att ökad kontinuitet i mötet mellan
vårdtagare och vårdbiträde ska förbättra helhetssynen och då också omsorgens innehåll (Kontaktmannaskap, Omsorgsgemensam
rutin). Vårdbiträdena hoppas att införande av IT-system ska förbättra deras möjlighet att kunna överblicka händelser över tiden.
De vill att SÅVA ska ”[…] ge bättre överblick gällande vad och när”.338
Även enhetscheferna uttryckte vikten av att vårdbiträdena får en
mer samlad bild över sina arbetsuppgifter (Mötesanteckningar,
2003-01-14).
Individualisering
Att öka omsorgens behovsindividualisering var, tillsammans med
ökad kvalitetssäkring, KIT-projektets huvudmål (Mötesanteckningar, 2000-12-12). En av forskarna säger att det är viktigt med
”Individualisering av omsorg: att se till man gör lämpliga insatser för
vårdtagare. Att man gör rätt” (Mötesanteckningar, 2000-09-01). Detta
338

Intervju, vårdbiträden Askeby, 2002-04-15
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stöds också av socialtjänstlagens grundläggande princip om flexibilitet som innebär att ”[…] socialtjänstens insatser aldrig får utformas
utifrån färdiggjorda mallar. Varje insats skall vara individuellt anpassad
efter den enskildes egna önskemål och behov […]” (Bergstrand, 2001, s
8). Enhetschefer, såväl som vårdbiträden och produktionsledningen arbetar för att anpassa äldreomsorgen efter den enskilda individens behov. Även Åkerbo omsorgs verksamhetsmål speglar detta perspektiv. ”Att ge personligt och anpassad service och omvårdnad
till alla våra omsorgstagare.” (Verksamhetsmål Åkerbo omsorg, 2003)
SÅVA stödjer individualisering i och med att det finns möjlighet
att beskriva omsorgsinsatser på en detaljerad nivå. Kommunjuristen ansåg att beskriva vårdtagarens behov på en detaljerad nivå
skulle kunna leda till kränkningar av den personliga integriteten,
medan vi ansåg att det var viktigare att varje vårdtagare fick omsorgen anpassad till hans eller hennes specifika behov (se också
diskussion under kontinuerlig omsorg Avsnitt 8.3.3.2).
Rättssäkerhet för vårdtagarna
Möjligheten att genom SÅVA stödja säkerställandet av rättssäkerhet för omsorgstagare har varit viktigt för framför allt enhetscheferna och forskarna. Rättssäkerhet kan ses som garanti för rättigheter och mot kränkningar (Lundquist, 2003). Detta innebär en rättssäkerhet där omsorgstagarna garanteras överenskommen omsorg
och att genomförandet inte är kränkande för den enskilda individen. I arbetet med SÅVA har vi exempelvis utvecklat en detaljerad
ärendeplan som stöd för omsorgens utförande. Även omsorgsplanen kan ses som ett styrinstrument för att garantera att ärenden utförs enligt överenskommelse. Dessutom har datorbaserad journalföring, säger enhetscheferna, gjort att vårdbiträdena mer än tidigare uppmärksammat vikten av neutral dokumentation (Mötesanteckningar, 2003-02-25). Upprätthållande av vårdtagarens integritet i form av neutral dokumentation kan ses som en del av vårdtagarens rättssäkerhet.
8.3.3.2 Kontinuerlig omsorg
Kontinuitet i omsorgsarbetet innebär både kontinuitet i omsorgens
innehåll och kontinuitet i relationen mellan omsorgstagare och
omsorgsgivare. Produktionsledningen vill förbättra omsorgskontinuiteten genom upprättandet av en omsorgsplan där ”[…] omsorgskontinuitet [uppnås] för den enskilde genom att insatserna alltid utförs enligt överenskommelse” (Omsorgsgemensam rutin, omsorgsplan). Inom KIT-projektet har vi jobbat med att öka omsorgskontinuiteten genom relativt detaljerade beskrivningar i planeringen av
insatsernas innehåll, vilket fått stöd från såväl enhetschefer som
vårdbiträden. Produktionsledningen, enhetscheferna, vårdbiträde-
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na och forskarna vill se användning av IT-system som ett verktyg
för att styra omsorgsarbetets innehåll, även om detaljeringsnivån
kan skilja sig åt mellan produktionsledningen och övriga aktörsgrupper. Enhetschefer, vårdbiträden och forskare vill att omsorgsplanen ska ge detaljer, som att lampan ska vara tänd på bordet om
det är viktigt för omsorgstagaren (Mötesanteckningar, 2002-02-25).
Produktionsledningen däremot fokuserar insatsens typ, innehåll
och genomförande på ett relativt övergripande plan. Däremot ansåg inte kommunjuristen att det var nödvändigt att specificera insatsernas innehåll i detalj. Hon menade att ett planeringsdokument
inte bör innehålla mer information än exempelvis ”morgonhjälp”339 (Mötesanteckningar, 2001-01-11). Hon ifrågasätter nödvändigheten av konkretisering och precisering av information av
så ”självklar” karaktär och kritiserade vår vilja att precisera morgonhjälpens innehåll tydligare. Med hänvisning till personuppgiftslagen menade hon att denna typ av information kan uppfattas
som kränkande för vårdtagaren, medan vi däremot argumenterade
utifrån socialtjänstlagen 11 kapitel § 5340 som ålägger att genomförande av beslut om insatser ska dokumenteras, och att det ur ett
kvalitetssäkringsperspektiv är nödvändigt att vårdbiträdena har
detaljerad och tillräcklig information för att kunna genomföra en
god omsorg.
Både produktionsledningen, forskarna och enhetscheferna lyfter
fram individkontinuitet som en viktig del i en god omsorg. I SÅVA
är det möjligt att planera in utförare, men sedan kan detta ändras
vid omsorgens genomförande. Enhetschefen sade att ”Målet är att
varje vårdtagare ska veta vem som kommer men sen kan något hända [...]
Och det ska planeras i förväg” (Mötesanteckningar, 2001-10-30).
Vårdbiträdena uttryckte däremot rädsla för den starka styrningen
och tyckte inte att det var nödvändigt att planera utförare långt i
förväg (Mötesanteckningar, 2001-10-30). Kontinuitet i mötet mellan
en enskild vårdtagare och enskilt vårdbiträde stöds av produktionsledningens krav på resultatenheterna att varje vårdtagare ska
ha en kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är bl.a. att
”[…] öka kontinuitet och underlätta rehabiliteringsarbete” (Kontaktmannaskap, omsorgsgemensam rutin). Även om vårdbiträdena
stödjer detta känner de behov av att dela på tunga ärenden (Mötesanteckningar, 2001-10-30), vilket resulterar i ett ökat lärande om
olika vårdtagare inom gruppen (Mötesanteckningar, 2002-05-05).

Morgonhjälp kan exempelvis innebära hjälp till toalett, duschning, frukost, bäddning.
340 Se Avsnitt 4.2.2.1.
339
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8.3.3.3 Trygg och säker omsorg
”Alla våra omsorgstagare ska känna trygghet.” (Verksamhetsmål
Åkerbo omsorg 2003) För att kunna ge en trygg och säker omsorg
är det viktigt att ha tillgång till tillräcklig information som underlag för ett gott handlande. Detta påpekas av vårdbiträden, enhetschefer och produktionsledning (Mötesanteckningar, 2002-05-05).
Dessutom ser både enhetschefen och vårdbiträden att risken för
missförstånd minskar genom att journaltexten blir lättare att läsa
när det skrivs ned med hjälp av IT-stöd. Även detta bidrager till en
tryggare och säkrare omsorg säger enhetschefer och vårdbiträden
(Mötesanteckningar, 2000-11-07).341

8.3.4 Professionsvärden
Professionsvärden innebär att se införande av IT-system som ett
medel för modernisering och statushöjande för omvårdnadspersonalen. Dessutom är det av vikt att IT-system för den professionella
omsorgsarbetaren synliggör omsorgsarbetets innehåll samt stödjer
kunskapsutveckling och omsorgsarbetets normer (Figur 8-9).
PROFESSIONSVÄRDEN
9 Modernisering och
statushöjande
9 Synliggörande
9 Kunskapsutveckling
9 Normstödjande

Figur 8-9:

Professionsvärden SÅVA

8.3.4.1 Modernisering och statushöjande
IT som naturligt arbetsinstrument
I arbetet med SÅVA är det främst moderniseringstanken som kan
kopplas till äldreomsorgsarbetets professionalisering. Enhetschefen vill driva utvecklingen av SÅVA för att ”[…] vara först på datorisering” (Mötesanteckningar, 2000-10-26). Det är viktigt både internt
och externt att visa att Åkerbo omsorg är en arbetsplats där omsorgspersonalen har goda och moderna arbetsredskap. Även vårdbiträdena uttrycker vikten av att ha ett IT-stött arbete, och då framför allt för journalhanteringen (Mötesanteckningar, 2000-11-07). Citatet nedan illustrerar att det skett en stor synsättsförändring där
även de vårdbiträden som tidigare var oroliga och skeptiska nu ser
IT som en naturlig del i arbetet.
341

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
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Man har varit så himla uppe i det här, man har gått in
för det här att alla ska lära sig och att alla ska skriva
på datorn. Det ska inte vara några andra papper. Nu
är ju till och med jag sån. Vi har en informationspärm
hos oss och där skriver vi till varandra och det får vi
inte. Man kan skriva att den och den vill ha tillsyn.
Och så var det några som inte hade varit med på det
här, vi var ju i Tranås och hade utvecklingsdagar och
då hade vi journalhantering och då var det två stycken
som inte hade varit med och de började skriva i pärmen att den och den skulle ha den medicinen. Då vet
jag att jag skrev det att allt måste vara i datan. (Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22)

Reflekterande dokumentation
Registrering av händelser har ökat vårdbiträdenas medvetenhet
om innehållet i den information som registreras. De har, säger enhetschefen, utvecklat ett mer professionellt förhållningssätt med
avseende på journalanteckningar (Mötesanteckningar, 2003-02-25).
Anteckningarna är mer objektiva och följer i högre grad socialtjänstlagens krav på att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Införandet av SÅVA har inneburit en övergång från manuella dokumentationsrutiner till ITbaserade dokumentationsrutiner. Förutom förändringar i handhavandet, har detta också inneburit en förändring i skrivande av
journalanteckningar. Vårdbiträdena tänker nu mer efter vad och
hur de skriver.342 De säger att tidigare blev journalanteckningarna
mer av berättelser och återgivningar av vad olika personer sade,
medan de idag är de kortare och mer kärnfulla.343 Vilket illustreras
av följande citat: ”Man skriver inte lika mycket. Det blir inte så mycket
onödiga journalanteckningar. Man kortar ner alltihop så det har blivit
bättre. […] Man vill formulera så kort som möjligt.”344 Detta kan givetvis också vara en nackdel då viktig kontextuell information kan gå
förlorad.
8.3.4.2 Synliggörande
Rättssäkerhet för omsorgspersonalen
SÅVA stödjer omsorgsgivarnas rättssäkerhet genom att innehålla
information som belägger omsorgsgivarnas handlande. Detta gäller exempelvis enhetschefens krav på registrering av åtgärd vid

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22; Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22
344 Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
342
343
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händelserapportering (Mötesanteckningar, 2000-12-12), och möjligheten att i SÅVA notera om den överenskomna insatsen har utförts eller inte tillsammans med kommentar om avvikelse.
8.3.4.3 Kunskapsutveckling
Utvecklingen av SÅVA har på olika plan bidragit till en personlig
utveckling hos medarbetarna inom Åkerbo omsorg. Kunskapen
om omsorgsarbetet och om verksamheten i övrigt har förbättrats.
Dessutom har utvecklingen av SÅVA bidragit till att vidareutveckla Åkerbo omsorgs verksamhetsspråk. En annan effekt är att datormognaden har förbättrats hos vårdbiträdena.
Omsorgsarbetet och den egna organisationen
I samband med utvecklingsarbetet har rutiner och informationsinnehåll i olika dokument ifrågasatts och analyserats. Detta har t.ex.
resulterat i bättre kunskap om olika dokument och att vårdbiträdena har ökat sin kunskap om verksamhetens rutiner samtidigt
som enhetscheferna har ökat sin kunskap om vårdbiträdenas rutiner. Enhetscheferna tog exempelvis för givet att vårdbiträdena alltid arbetade efter överenskomna rutiner, vilket inte var fallet.
Utveckling av verksamhetsspråk
Den verksamhetsspråkliga utvecklingen har framför allt inneburit
ett klargörande, förtydligande och ifrågasättande av befintliga begrepp i verksamheten. Vilket medfört att nya begrepp införts och
att homonyma och synonyma begrepp reducerats. Begrepp har
också tydliggjorts och nyanserats. Detta arbete har i hög grad drivits av forskarna och behovet av tydliga begrepp vid utveckling av
IT-system. Ett exempel på ett homonymt begrepp är ”insats” som
på en övergripande nivå ofta används synonymt med ”ärende”
som t.ex. ”morgonhjälp” eller ”kvällshjälp”. Men ”insats” kan också beteckna det mer specifika innehållet i hjälpen som exempelvis
beställningsformuläret visar: ”Insatsens innehåll: hjälp med personlig
omvårdnad såsom hygien, klädsel, hjälp vid måltider och förflyttningar”
(Beställning av personlig omvårdnad).
Vi ville tillgodose olika normställares krav på resultatenhetens arbete, säkerställa lokala och kommungemensamma informationsbehov och tillfredsställa systemutvecklingspraktikens krav på tydlighet. Vi ville också att SÅVA skulle ta hänsyn till både det kommunalgemensamma och det enhetsspecifika språkbruket (Mötesanteckningar, 2002-11-19). Därför drev forskarna bestämningen av
”ärende” (exempelvis ”morgonärende”) som betecknar en eller flera ”insatser” som exempelvis ”dusch”, ”nedre toalett” eller ”frukost”.
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Datormorgnad
Ett syfte med införandet av SÅVA var att öka omsorgspersonalens
IT-kompetens. Även om några vårdbiträden varit försiktigt positiva till IT-utvecklingen, fanns det också relativt många som kände
sig osäkra och oroliga för att använda IT-system.
Jag hade absolut ingen datavana. […] Jag var liksom
anti, tyckte inte om utvecklingen överhuvudtaget.[…]
Men det är ju bättre nu. Det är bara positivt, jag tror
inte att det finns någon som säger något annat. […]
Nu går jag in hemma. Jag har hyrdator hemma. Och
så är vi inne och ska boka skidskola bl.a. och det är så
mycket smidigare att skicka efter skivor. Och det har
jag inte gjort förut. (Intervju användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22)
Jag satte klackarna i backen när det här skulle börja.
Men det är för att man inte är van vid apparaten. Det
är borta med journalföringen. (Intervju, användare
SÅVA/vårdbiträde dag, 2003-09-22)

Förutom att använda datorn till journalföring och att ta emot meddelanden via e-post från exempelvis sjuksköterskorna har vårdbiträdena även hittat andra arbetsrelaterade användningsområden.
Ett vårdbiträde sade att hon nu också använder datorn för att få
tillgång till läkemedelsinformation i FASS.345 Som citaten ovan visar, har införandet av SÅVA även bidragit till att förändra beteendet i hemmet. Med ökad användning och datorvana kommer med
all säkerhet vårdbiträdenas möjlighet att se IT som ett stöd öka
både privat och på arbetet.
8.3.4.4 Normstödjande
IT-system inom äldreomsorgen måste stödja de nationella och lokala normer som finns inom äldreomsorgen. Språk och rutiner
måste stämma överens både med det lokala och kommungemensamma (Mötesanteckningar, 2002-11-19). SÅVA stödjer informationsinnehållet i övergripande dokument i kommunen, omsorgsgemensamma rutiner i produktionen samt enhetsspecifika rutiner
och dokument (Mötesanteckningar, 2002-06-05).
Stöd för nationella normer
SÅVA stödjer exempelvis sekretesslagen genom behörighetskontroll som syftar till att hindra obehöriga att få tillgång till information om vårdtagarna. Dessutom sparas gamla journaler i ett arkiv,
345

Intervju, användare SÅVA/vårdbiträde natt, 2003-09-22
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då dessa s.k. allmänna handlingar inte får kastas eller förstöras
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000). Enhetschefen har också påpekat att SÅVA måste stödja förvaltningslagen, socialtjänstlagen
och personuppgiftslagen (Mötesanteckningar, 2000-12-12). Två
centrala utgångspunkter för SÅVA har varit socialtjänstlagens krav
på kvalitetssäkring och individualisering av omsorg (Bergstrand,
2001). Dessa utgångspunkter har varit styrande vid utveckling av
designförslag.
Stöd för omsorgsgemensamma normer
Linköpings kommun har arbetat fram omsorgsgemensamma rutiner, med syfte att styra och likrikta arbetet på de kommunala äldreomsorgsenheterna. Enhetschefen menar att det är viktigt att följa
de omsorgsgemensamma rutinerna och att ”[…] inte stöta sig med
omsorgsnämnden och produktion omsorg” (Mötesanteckningar, 200210-28). Produktionsledningen har drivit utvecklingen av omsorgsgemensamma rutiner som påverkat utvecklingen av SÅVA. ”De
omsorgsgemensamma rutinerna kom mitt i alltihopa och då var vi tvungna att tänka om - att anpassa.” (Mötesanteckningar, 2003-02-25)
Stöd för lokala normer
Starka lokala normer och arbetssätt har gjort att det ibland varit
svårt att frångå det invanda. Detta gäller särskilt när forskarna har
frångått invanda dokumentationsrutiner. SÅVA har utgått från
omsorgens olika krav på information och försök att utnyttja datorns funktionalitet och finna nya sätt för flexibel informationspresentation har ibland varit svårt. Enhetscheferna vill att SÅVA ska
följa nuvarande dokument och dokumentationsrutiner så nära som
möjligt.
Åkerbo omsorg har fyra parallella typer av blanketter för omsorgsplaner: den kommungemensamma som ingår i de omsorgsgemensamma rutinerna, två äldre kommungemensamma omsorgsplaner samt en egenutvecklad omsorgsplan. Som enhetschefen säger: ”Alla kan inte ha den officiella omsorgsplanen, den passar inte
för alla personer - vissa saker känns kränkande. Den officiella omsorgsplanen fungerar t.ex. inte på gruppbostaden” (Mötesanteckningar,
2002-10-28). Omsorgsplanen i SÅVA är en sammanslagning och
anpassning av informationsinnehållet från dessa fyra olika omsorgsplaner enligt de behov som enhetschefer och vårdbiträden
från Åkerbo omsorg säger sig ha.
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8.4 Aktörsanalys
Aktörsvärderingen görs utifrån de olika aktörsgrupperna. Analysen visar fyra olika teman som illustrerar aktörsgruppernas skilda
synsätt och värden.

8.4.1 Enhetschefernas lojalitet med den lokala omsorgspraktiken
Enhetschefernas agerande under utvecklingen av SÅVA visar tydligt deras starka lojalitet och band till den lokala omsorgspraktiken, där de politiska och tjänstemannamässiga besluten realiseras
av omsorgspersonalen tillsammans med vårdtagarna. Enhetscheferna uppfattar ibland sin ledning som ett hinder utan riktig förståelse för omsorgspraktikens krav och behov. Detta gör att de ofta
utvecklar egna rutiner som de tycker bättre passar omsorgens behov. Dessa rutiner existerar sida vid sida med rutiner som produktionsledningen inför i de kommunala omsorgsenheterna och innebär att det förekommer parallella rutiner avseende samma arbetssituation men anpassade för olika behov. Mycket arbete läggs ned
på att anpassa och inkorporera lokala krav och arbetsrutiner med
centrala behov och rutiner. Förutom omsorgsvärden visar analysen
att enhetscheferna ser införande av SÅVA som ett stöd för förvaltningsvärden. Även här syns relationen till den lokala omsorgspraktiken då ett viktigt krav från enhetscheferna var att informationsregistrering och informationspresentation måste vara flexibelt
och kunna anpassas till olika omständigheter och behov. Det sker
en konstant förhandling för att tillgodose så många aktörsgruppers
värden och behov som möjligt.

8.4.2 Produktionsledning och kvalitetssäkring och
styrning
Produktionsledningens agerande kan beskrivas i termer som kvalitetssäkring och styrning. Givetvis syftar produktionsledningens
agerande till att garantera omsorgstagarna en god omsorg men deras arbetsuppgifter är av en annan karaktär än enhetschefernas och
de är dessutom separerade från den lokala omsorgspraktiken.
Därav skillnaden i perspektiv. Produktionsledningen har framför
allt påverkat utvecklingen av SÅVA genom olika styrdokument.
Produktionsledningen vill säkerställa god omsorg genom att föra
in olika kvalitetssäkringsinstrument såsom de omsorgsgemensamma rutinerna i de kommunala hemtjänstenheterna. Genom
detta hoppas produktionsledningen öka omsorgens individ- och
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omsorgskontinuitet, förbättra helhetssynen och individualiseringen.

8.4.3 Forskarnas utifrånperspektiv – kunskapsutveckling
Att utveckla IT-system både förutsätter och resulterar i ett organisatoriskt lärande i form av verksamhetsspråklig utveckling och utveckling av rutiner. Forskarnas roll under arbetet med SÅVA har
varit som systemutvecklare och forskare, vilket inneburit att vi
förutom kunskapsutvecklingsprocessen också fokuserat och stöttat
systemutvecklingsprocessen. Detta utifrånperspektiv har gjort att
vi möjliggjort en nyanserad reflektion och ifrågasättande av rutiner. Vid flera tillfällen har omsorgspersonalen uttryckt otålighet
vid vår, som de tyckt, onödiga fokusering på detaljer och begreppsanvändning. Där har det ibland uppstått konflikter mellan
enhetscheferna som vill gå vidare i diskussionen, och forskarna
som anser att det är viktigt att penetrera även undantagen och de
mer udda situationerna för att få underlag för att utveckla ett bra
IT-system.

8.4.4 Vårdbiträden — professionsvärden dominerar
Även om vårdbiträdena i huvudsak ser SÅVA som ett stöd för förvaltning är det den aktörsgrupp som tydligast uppfattar att införandet av IT-system har bidragit till utveckling av yrkesrollen.
Både som en del av en professionalisering av vårdbiträdesarbetet,
och som utveckling av den enskilda individen. Att använda ITsystem för att planera, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet
ses som en självklar utveckling. I samband med användning av ITsystem för journalhantering har också vårdbiträdena utvecklat ett
mer reflekterat förhållningssätt avseende journalföring. Journalanteckningar har blivit mer professionella, mer objektiva och mindre
”pratiga”. I takt med en ökad användning av IT-system inom arbetet sprids också användningen av IT-system till hemmet. Därmed
möjliggör IT-system i arbetet att vårdbiträdena får ökade möjligheter att ta del av det digitaliserade samhällets olika fördelar.

8.5 Effektanalys
Effektvärderingen utgår från användarnas upplevelse av användning av SÅVA. Effektvärderingen är en jämförelse mellan användarnas förväntade och upplevda effekter. Analysen utgår från Tabell 2-1 och resultaten kategoriseras i realiserade, orealiserade och
oväntade effekter.

- 213 -

8.5.1 Realiserade effekter
De realiserade värdena återfinns inom alla värdeområden - förvaltningsvärden, integrationsvärden, omsorgsvärden och professionsvärden.
8.5.1.1 Förvaltningsvärden
SÅVA har till viss del realiserat förvaltningsvärdena. SÅVA har
bidragit till en ökad effektivisering avseende verksamhetens informationshantering, både gällande informationsöverföring, registrering och läsning av information. Journaldelen i SÅVA styr hur
och vilken information användarna ska registrera. Vilket resulterar
i att informationen blir mer samlad och strukturerad. Detta bidrager till en ökad administrativ effektivitet. IT-systemet har också
fungerat som ett dokumentationssystem för journalhanteringen,
vilket bidrager till en ökad rättssäkerhet för omsorgspersonalen
och stödjer både nationella, omsorgsgemensamma (d.v.s. kommungemensamma inom omsorgsverksamheten) och lokala normer. Dessutom ökar informationstillgängligheten när alla dokument och all information finns samlat på ett ställe. Informationen
är säkrare förvarad än tidigare då åtkomst av information kräver
behörighetskontroll. Införandet av SÅVA har gjort att den information som registreras är mer lättläst, med minskad risk för felaktig och missad information som följd.
Införande av SÅVA som stöd för kvalitetssäkring i journalhanteringen har haft en både negativ och positiv effekt. Ett fåtal vårdtagare är ännu inte registrerade i SÅVA, och information om dessa
måste registreras i och hämtas ur manuella källor. Detta får till
följd att viktig information relaterad till dessa vårdtagare riskerar
att missas vilket kan resultera i bristande omsorgskvalitet. Däremot har användningen av ett IT-baserat journalhanteringssystem
positiv effekt på kvalitetssäkring genom ökad styrning av vilken
information som ska registreras och dessutom förbättras informationens innehåll.
8.5.1.2 Integrationsvärden
SÅVA har delvis realiserat integrationsvärdena. IT-systemet ökar
möjligheten för olika grupper och individer att samarbeta och dela
information. Genom SÅVA delges information om vårdtagarna
både inom och mellan yrkesgrupper. Det har varit mycket viktigt
att SÅVA stödjer ett organisatoriskt minne med gemensam, beständig och lättåtkomlig information. Införandet av SÅVA har
också bidragit till utveckling av enhetsgemensamma synsätt och
arbetsrutiner.
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8.5.1.3 Omsorgsvärden
Att använda SÅVA för journalhantering har förbättrat vårdbiträdenas möjlighet att överblicka viktiga händelser i relation till vårdtagarna. Den förbättrade informationssäkerheten har förhoppningsvis bidragit till en tryggare och säkrare omsorg då informationen blir mer lättillgänglig och samlad på ett ställe.
8.5.1.4 Professionsvärden
Ett syfte med att föra in IT-system för omsorgsarbetet var att öka
vårdbiträdenas erfarenhet av att använda IT-system. Då införandet
av SÅVA föregicks av en grundläggande datorutbildning och då
journalhanteringen ska ske med hjälp av IT-system har också datormognaden höjts. Dessutom har vårdbiträdenas synsätt på användning av IT-system förändrats väsentligt, och nu ser de användning av IT-system som en naturlig del av arbetet.

8.5.2 Oväntade effekter
Oväntade effekter som har uppstått i samband med användningen
av SÅVA hittas inom värdeområdet professionsvärden.
8.5.2.1 Professionsvärden
En viktig oväntad effekt av datoriseringsprojektet SÅVA har varit
att omsorgspersonalen avsevärt förbättrat sin kunskap om arbetsrutiner och olika arbetsdokument. Vårdbiträdena har dessutom
utvecklat en mer reflekterande hållning om innehållet i journalanteckningarna, de är nu mer neutrala och innehåller färre värderingar. Detta kan ses som ett led i en ökad professionalisering.
Dessutom har en av enhetscheferna fått en starkare organisatorisk
position genom att driva och vara en del av KIT-projektet.
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Del 3
Avslutning

Den avslutande och sista delen knyter samman avhandlingen. Här besvaras avhandlingens forskningsfrågor och här sammanfattas och diskuteras
de slutsatser som kan dras från avhandlingen. Jag reflekterar också över
avhandlingsarbetets trovärdighet. I denna del argumenteras dessutom över möjliga områden för framtida forskning. Avhandlingen avslutas med
en engelsk sammanfattning.
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9

Slutsatser och framtida forskning

Detta kapitel lyfter fram och argumenterar för slutsatser som kan
dras utifrån de empiriska resultaten. Med dessa slutsatser uppfylls
avhandlingens syfte som är att utveckla kunskap om datoriseringens värden. Kapitlet inleds med en sammanfattande och teorirelaterande beskrivning av värdeområden, sedan följer en redogörelse
av äldreomsorgens aktörsgrupper och de värdeområden dessa representerar. I nästföljande avsnitt beskrivs resultatet av en analys
av värden som drivkrafter eller konsekvenser. I Avsnitt 9.4 sammanfattar jag avhandlingen i sju slutsatser och Avsnitt 9.5 innehåller en reflektion om studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med
en diskussion om värdekonflikter och en reflektion om att studera
datoriseringens värden utifrån ett förhandlingsperspektiv genom
induktion.

9.1 En sammanfattande beskrivning av värdeområden vid datorisering av äldreomsorg
Som svar på den första forskningsfrågan: ”Vilka värden kan anses
vara drivkrafter och konsekvenser vid datorisering av äldreomsorg?” har
jag i min analys av datoriseringens värden induktivt genererat och
innebördsbestämt fyra värdeområden som kan relateras till datorisering av äldreomsorg. Analysen har utgått från olika aktörsgruppers346 förväntade och upplevda effekter av datoriseringen (se Avsnitt 2.5.1.1). Dessa värdeområden är förvaltningsvärden, integrationsvärden, omsorgsvärden och professionsvärden (se Figur 9-1).
Detta avsnitt syftar till att beskriva värdeområdena samt relatera
dem till tidigare forskning.

En grupp aktörer som förenas genom bl.a. liknande organisatorisk position eller arbetsuppgifter (jämför med relevanta sociala grupper (Bijker,
1995)).
346
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Figur 9-1:

FÖRVALTNINGSVÄRDEN
9 Effektivisering
9 Kostnadsbesparingar
9 Administrationsstöd
9 Kvalitetssäkring
9 Informationssäkerhet

INTEGRATIONSVÄRDEN
9 Samarbete
9 Gemensamma synsätt
och arbetsrutiner
9 Ökad förståelse för
andra yrkesgrupper

OMSORGSVÄRDEN
9 Rätt omsorg
9 Kontinuerlig omsorg
9 Från administration
till omsorg
9 Trygg och säker omsorg
9 Rättssäkerhet för
vårdtagarna

PROFESSIONSVÄRDEN
9 Modernisering och
statushöjande
9 Utveckling av
vårdbiträdesrollen
9 Synliggörande
9 Kunskapsutveckling
9 Normstödjande

Induktivt genererade värdeområden och dess innebörd

9.1.1 Förvaltningsvärden
Att förvalta innebär att sköta, leda och administrera något
(Svenska akademiens ordbok, 2003). Även det latinska begreppet
”administratio”, betyder ledning och förvaltning (Nationalencyklopedin, 2004a) och innebär ”[…] de metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera en verksamhet” (Nationalencyklopedin, 2004a). I bred mening kan alla anställda inom organisationer ”[…] som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens
och riksdagens) beslut” anses syssla med offentlig förvaltning
(Lundquist, 2003). IT-system som stöd för förvaltning innebär att
använda IT som verktyg för effektivisering, kostnadsbesparingar,
administrationsstöd, kvalitetssäkring och informationssäkerhet.
Larsson (1996) menar att effektivitet och produktivitet är krav som
ledningen ställer på äldreomsorgens utförande, och att ”[…] det är
ledningen som i första hand är satt att bevaka dessa intressen” (Larsson,
1996, s 45). Förvaltningsvärden kan relateras till Lundquists (1998)
offentliga etos och ekonomivärden såsom funktionell rationalitet,
kostnadseffektivitet och produktivitet (se även Avsnitt 4.2.1). Förvaltningsvärden kan beskrivas utifrån omsorgsarbetets tekniskekonomiska rationalitet (Beck, 1997).
Men även omsorgsvärdet rättssäkerhet finns representerad då kvalitetssäkring bl.a. syftar till att skapa en ökad rättssäkerhet för
vårdtagarna och säkerställa att de får avtalad omsorg. Även infor-
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mationssäkerhet är relaterad till rättssäkerhet då en god informationssäkerhet minskar risken att känslig information hanteras av
obehöriga. Förutom att ha ett värde sig kan förvaltningsvärden
därmed ses som en förutsättning för omsorgsvärden.

9.1.2 Integrationsvärden
Integrationsvärden innebär att datoriseringens aktörsgrupper ser
datorisering som ett medel för samarbete, utveckling av gemensam
dokumentation och arbetsrutiner och en ökad förståelse för andra
yrkesgrupper. Genom användning av gemensamma IT-system innehållande gemensam information och dokumentation samt utveckling av gemensamma arbetsrutiner för flera yrkesgrupper
skapas en ökad förståelse för olika yrkesgruppers behov och arbete. Integrationsvärden fokuserar IT som ett verktyg för koordination och samarbete. Här betonas vikten av IT-system som organisatoriskt minne med gemensam, beständig och lättillgänglig information. Beck (1997) menar att det är centralt att IT-system inom
äldreomsorgen stödjer koordination mellan olika yrkesgrupper.
Möjlighet till koordination och samarbete är en förutsättning för att
kunna skapa en bättre helhetsbild av vårdtagarna och bidraga till
ökad kunskap om omsorgsarbetets innehåll och vårdtagarnas behov. Integrationsvärden är med andra ord en förutsättning för att
det ska vara möjligt att realisera omsorgs- och professionsvärden.

9.1.3 Omsorgsvärden
Enligt Eliasson (1992) baseras omsorgsrationaliteten i praxis och erfarenhet, och Sørensen (1991) menar att omsorgsvärden åsyftar en
förmåga till empati och förståelse för andra. Omsorgsvärden fokuserar användning av IT-system för att öka omsorgens kvalitet och
omsorgsgivarnas förmåga att utföra en god omsorg. Omsorgsvärden är kopplade till omsorgens utförande, och ett IT-system för
omsorgsrationalitet är ett stöd för att förbättra innehållet i mötet
med vårdtagarna. Mer konkret betyder omsorgsvärden att IT används som verktyg för att ge rätt omsorg, en mer kontinuerlig omsorg, att frigöra administrativ arbetstid till förmån för arbetet med
de äldre samt stödja utveckling av en trygg och säker omsorg.
Även vårdtagarens rättssäkerhet är en central aspekt av omsorgsvärdena. Rättssäkerhet innebär att medborgaren garanteras
rättigheter, skyddas mot rättskränkningar och godtycklig behandling (Lundquist, 1998). Vid datorisering av äldreomsorg innebär
rättssäkerhet bl.a. att IT-system möjliggör och stödjer korrekt omsorg, d.v.s. en omsorg som är behovs- och individanpassad samt
att överenskomna beslut och avtal om omsorg följs. Detta relateras
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till förvaltningsvärden där en kvalitetssäker omsorg bl.a. syftar till
att säkerställa och öka vårdtagarnas rättssäkerhet.

9.1.4 Professionsvärden
Professionsvärden avser på vilket sätt användning av IT-system
ses som ett led i en stärkt profession och ökad professionalisering.
Värdeområdet ”professionsvärden” innebär användning av IT för
att modernisera och öka omsorgsarbetets status, utveckla vårdbiträdesrollen, synliggörande av exempelvis omsorgsarbetets innehåll, kunskapsutveckling och normstödjande. Detta följer en syn
på professionalisering som en ökad medvetenhet om yrkets teoretiska och praktiska problem samt en professionsförändring som
beror på samhällsförändringar (Gynnerstedt, 1993). Även om omsorgspersonal är underställda förvaltningens regler måste de i arbetets utförande ges utrymme till egna tolkningar (Gynnerstedt,
1993). En professionell omsorgsgivare är därför kompetent i att balansera de olika normer som finns närvarande i omsorgsarbetets
utförande.
Genom att vårdbiträden använder IT, i stället för manuella rutiner,
ställs andra kompetenskrav och vårdbiträdesyrket blir mer modernt. Omsorgsgivarna får möjlighet att deltaga i teknikutvecklingen då deras arbete utförs med stöd av moderna verktyg. Dessutom hjälper IT-användning till att synliggöra omsorgsarbetets innehåll, vilket är viktigt både för att legitimera vad som blir utfört
och som ett led i en ökad professionalisering. Detta bidrager bl.a.
till en ökad rättssäkerhet för omsorgspersonalen. Dessutom hjälper
dessa faktorer till att öka omsorgsarbetets status.

9.2 Datoriseringsprocessens aktörsgrupper
och deras värdeområden
I detta avsnitt sammanfattas forskningsfråga två som lyder ”Vilka
aktörsgrupper påverkar datoriseringsprocessen och påverkas av datoriseringsprocessens resultat?”. Här fokuseras de aktörsgrupper som driver datoriseringsprocessen och utvecklingen av IT-systemet samt
de aktörsgrupper som är användare eller på annat sätt påverkas av
IT-systemet i användning.
Sammanställningen visar totalt sju jämförbara aktörsgrupper. Dessa är omsorgspersonal (framför allt användare av IT-systemen),
upphandlingsprojekt (inkluderar de aktörer som deltagit i upphandlingen av Sofia Omfale och DocIT), systemägare, systemför-
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valtare, leverantörer och/eller utvecklare, politisk ledning samt
högre administrativ ledning.
I vissa fall har samma aktör haft flera roller, vilket gjort att de både
drivit utvecklingen och påverkats av datoriseringsprocessen. Detta
gäller exempelvis omvårdnadspersonal, som under utvecklingen
av SÅVA och mini-pAKT arbetat med utvecklingen och förvaltning av IT-systemen samtidigt som de fortfarande arbetat som omsorgspersonal. I DocIT har framför allt omsorgspersonalen haft en
stark roll. Tabell 9-1 illustrerar en jämförelse mellan aktörsgrupper
som driver och/eller påverkar datoriseringsprocessen. Tabell 9-1
visar att det är fler aktörsgrupper som samtidigt drivit och påverkats av datoriseringsprocessen i fallen SÅVA och mini-pAKT än
vid fallen DocIT och Sofia Omfale. Detta beror på att DocIT och Sofia Omfale är upphandlingar av stora standardsystem som krävt
en annan och mer formell organisation än utveckling av mindre
och mer domänspecifika IT-stöd. Här har upphandling och användning separerats. Upphandlingsprojekten inkluderar exempelvis aktörer som projektgrupper och systemägare med formellt tillsatta roller för att organisera arbetet med att upphandla ITsystemet. Utvecklingen av SÅVA och mini-pAKT har drivits av
eldsjälar som befunnit sig på omsorgsenheten, medan upphandlingen av DocIT och Sofia Omfale organiserades centralt inom de
olika kommunerna.
Fallstudierna har vissa likheter med avseende på vilka aktörsgrupper som driver och påverkas av datoriseringsprocessen. Alla
aktörsgrupper finns inte, som Tabell 9-1 visar, representerade i alla
fyra fall. Detta beror på att datoriseringsprocesserna skiljt sig åt.
Vid upphandling av standardsystem (DocIT och Sofia Omfale) där
det nya IT-systemet är verksamhetsövergripande och involverar
hela äldreomsorgsorganisationen förekommer det fler aktörsgrupper. För utvecklingen av SÅVA och mini-pAKT, som är mer domänspecifika och begränsade IT-system, är aktörsgrupperna färre.
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Tabell 9-1:

Jämförelse mellan aktörsgrupper (D=aktörsgrupp som
driver datoriseringsprocessen. P=aktörsgrupp som påverkas av datoriseringsprocessen)
Omsorgspersonal
D
X
X
X

SÅVA
DocIT
Mini-pAKT
Sofia Omfale

P
X
X
X
X

Systemägare
D
SÅVA
DocIT
MinipAKT
Sofia
Omfale

Leverantörer
och/eller
utvecklare
D
P
X
X
X
X
X
X

P

X

Upphandlingsprojekt
D

P

X
X

Systemförvaltare (ink. även utbildning
och
support
D
P
X
X
X
X
X

Politisk
ledning

Högre
administrativ
ledning

D

D
X

P

X

X

X

X

P

Tabell 9-2 illustrerar datoriseringsprocessernas olika aktörsgrupper tillsammans med de värdeområden som är mest centrala för de
olika aktörsgrupperna.
Tabell 9-2:

Datoriseringsprocessernas aktörsgrupper och centrala
värdeområden

DocIT

Sofia Omfale

SoL-personal,
HSL-personal

Omsorgspersonal

Leverantörer
och/eller
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Vårdbiträden,
Verksamhetschefer
FörvaltningsFörvaltningsvärden, värden, profesintegrations- sionsvärden
värden, professionsvärden
Systemleverantör

Systemleverantör

SÅVA

Mini-pAKT

Vårdbiträden,
Verksamhetschefer
Förvaltningsvärden,
integrationsvärden,
omsorgsvärden,
professionsvärden
Forskare
och
meddesigners

Vårdbiträden

Förvaltningsvärden, professionsvärden

Projektledare,
Utredare

utvecklare

Upphandlingsprojekt

Systemägare

FörvaltningsFörvaltinteningsvärden, värden,
grationsvärden
omsorgsvärden, professionsvärden
Projektgrupp
Safe-IT & DocIT, Styrgrupp
Förvaltningsvärden,
omsorgsvärden,
professionsvärden
Systemägare

Politisk
ledning

Högre administrativ
ledning

Förvaltningsvärden,
integrationsvärden,
omsorgsvärden,
professionsvärden

Verksamhetschef

Resursperson

Projektledare

Förvaltningsvärden,
integrationsvärden, professionsvärden
Systemägare

FörvaltFörvaltningsningsvärden, värden,
integrationsvärden

Systemförvaltare
Systemförvaltare
(ink. även
utbildning
och support)

Förvaltningsvärden,
integrationsvärden,
omsorgsvärden,
professionsvärden

Systemförvaltare

FörvaltningsFörvaltningsvärden, värden, professionsvärden
omsorgsvärden,
professionsvärden

FörvaltningsFörvaltningsvärden,
inte- värden
grationsvärden,
omsorgsvärden,
professionsvärden

Politisk
ledning
Förvaltningsvärden,
professionsvärden
Produktionsledning

Äldreomsorgschef

FörvaltningsProfessionsvärden,
om- värden
sorgsvärden

Tabell 9-2 visar att omsorgsvärden är svagt representerade hos alla
aktörsgrupper utom hos leverantörer och utvecklare som har relativt bred representation av värdeområden. Vilket kan bero på en
kombination av utifrånperspektiv och en större erfarenhet av ITutveckling som gör att de har lättare att se användning av IT i ett
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bredare perspektiv. Att omsorgsvärden har svag representation
kan jämföras med Lundquists (1998) erfarenhet att demokrativärden har låg prioritet hos beslutsfattare i den offentliga förvaltningen. I stället är det, enligt Lundquist (1998, s 153) de ekonomiska
värdena, jämförbara med förvaltningsvärden, som styr den administrativa retoriken inom offentlig förvaltning.
Framför allt för systemägare, systemförvaltare, politisk ledning
och högre administrativ ledning är IT ett verktyg för att stödja och
utveckla förvaltningsvärden. Dessa grupper, förutom systemförvaltare, representerar äldreomsorgens ledning och ofta tas beslut
om införande av IT-system på denna nivå. I och med att de har det
ekonomiska ansvaret samt det övergripande ansvaret för äldreomsorgens genomförande är förvaltningsvärden såsom effektivisering, kvalitetssäkring och kostnadsbesparingar centrala. Avståndet
till omsorgens utförande kan också göra att värden såsom omsorgsvärden, som ligger nära omsorgstagaren inte får hög prioritet
hos dessa grupper. Avsaknaden av omsorgsvärden kan också bero
på bristande IT-kompetens och möjlighet att föreställa sig hur IT
kan användas inom verksamheten. Inte heller omsorgspersonalen,
som värnar om omsorgsvärdena, inkluderar omsorgsvärden i IT
vilket antagligen beror på att de har liten eller ingen möjlighet att
föreställa sig hur IT kan användas för att stödja omsorgsvärden.
Sammanfattningsvis visar min studie att införande av IT-system i
äldreomsorgen ses framför allt som ett sätt att effektivisera omsorgsarbetet, förbättra administrationen, förbättra kvalitetssäkringen och öka informationssäkerheten. IT förknippas därmed till
stor del med förvaltningsvärden vid datorisering av äldreomsorg.

9.3 Värden som drivkrafter eller konsekvenser
Som svar på forskningsfråga tre, ”Vilka är, enligt datoriseringsprocessens aktörsgrupper, datoriseringens förväntade och upplevda effekter?”
beskrivs och analyseras i vilken grad och på vilket sätt olika värden har fungerat som drivkrafter eller upplevts som konsekvenser
av datoriseringen. Beskrivningen utgår från värden som realiserade, orealiserade, eller oväntade.
De realiserade effekterna ligger mycket nära IT-systemets användning är direkt relaterade till informationshanteringen. IT ses som
ett verktyg för att skapa förutsättningar för uppnå en kostnadseffektiv omsorg av god kvalitet.
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9.3.1 Förvaltningsvärden
Förvaltningsvärden har varit en stark drivkraft i de olika datoriseringsprocesserna. Förvaltningsvärden har förekommit i alla fallstudier och nästan alla aktörsgrupper betonar IT-systemets roll
som stöd för förvaltning. IT-systemen har framför allt utvecklats
för att stödja och underlätta effektivisering, administration och
kvalitetssäkring.
Effekter rörande effektivisering har realiserats i samband med datoriseringen. Däremot har inte införande av nya IT-system realiserat förväntningar om kostnadsbesparingar. IT som administrationsstöd har enbart delvis realiserats, i flera fall har inte ITsystemet uppfyllt förväntningar om stöd för planering och styrning. Att förvaltningsvärden har drivit datoriseringsprocessen kan
man se då det knappt förekommer några oväntade effekter som
kan relateras till förvaltningsvärden. Dessutom finns förvaltningsvärden närvarande i alla fyra fall. Förvaltningsvärden har varit en
viktig grund för att värdera IT-systemens effekter. Detta visar att
ett viktigt mål med datorisering inom äldreomsorg är att stödja
förvaltningsvärden. Förvaltningsvärden relaterade till kvalitetssäkring som säkra rutiner och delvis också uppföljning har realiserats i samband med införande av nya IT-system. Detta kanske kan
förklaras genom att kvalitetssäkring är en förutsättning för att skapa en god omsorg som präglas av exempelvis kontinuitet, individualisering och rättssäkerhet (vilka tillhör omsorgsvärdena).

9.3.2 Integrationsvärden
Även integrationsvärdena har varit en stark drivkraft vid datorisering av äldreomsorg. I fallet DocIT var integrationsvärden en
mycket viktig aspekt vid datoriseringen. Även vid utvecklingen av
SÅVA och mini-pAKT har integrationsvärden såsom förbättrat
samarbete mellan olika vårdbiträden varit centrala. Integrationsvärden är nära relaterade till förvaltningsvärden, då införande av
ett gemensamt IT-stöd för kommunikation förväntas höja effektiviteten och informationssäkerheten. Integrationsvärden ses med
andra ord ofta som ett medel för att uppnå förvaltningsvärden.
I de flesta fall har ett gemensamt IT-system med gemensam information och dokumentation samt arbetsrutiner för en eller flera aktörer, realiserats som en konsekvens av införande av ett nytt ITsystem. I samband med införande av nya IT-system utvecklas nya
dokumentationsrutiner och arbetsrutiner som förändrar och förenar synsätt hos olika aktörer och aktörsgrupper. Även integra-
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tionsvärdena har varit viktiga för att värdera datoriseringens effekter.

9.3.3 Omsorgsvärden
Omsorgsvärden som rätt omsorg har drivit fallstudiernas olika datoriseringsprocesser. Även här hittas värden som realiserats i direkt anslutning till IT-systemet och informationshantering. Till detta kopplas IT-system som förutsättning för att realisera omsorgsvärden. Detta gäller exempelvis SÅVA där utvecklingen av
IT-systemet i hög grad har drivits av behov av stöd för en ökad individualisering av äldreomsorg. Stöd för en individualiserad omsorg förbättrar omsorgens innehåll och gör den mer anpassad för
den specifika vårdtagaren. Däremot är det svårt att uttalas sig om
realisering av omsorgsvärden som kontinuerlig omsorg och rätt
omsorg i form av exempelvis individualisering. I fallen DocIT och
SÅVA beror detta på att IT-systemen varit i bruk alltför kort tid för
att studera den typen av mer långtgående effekter. I fallet minipAKT finns förutsättningar, bl.a. i form av utförliga och individanpassade anteckningar och instruktioner i ”Målinriktad arbetsplan” (se Bilaga 6), för att ge en omsorg som är mer individualiserad och har ett mer kontinuerligt innehåll. Men huruvida detta realiserats på omsorgsnivå kan jag inte uttala mig om. Även SÅVA
ger, genom möjligheten till detaljerade beskrivningar om händelser och vårdtagares behov, förutsättningar för en hög grad av individualisering och mer kontinuerlig omsorg. Detta både vad gäller vem som ger omsorgen och omsorgens innehåll. Men detta har
inte realiserats då den del av SÅVA som stödjer detta ännu inte
används fullt ut.

9.3.4 Professionsvärden
Få effekter som kan hänföras till professionsvärdena har varit drivande i äldreomsorgens datorisering. Däremot är professionsvärden ofta förekommande bland de oväntade effekterna. Professionsvärden är sällan skälet till att man vill införa ett nytt ITsystem, däremot får professionsvärden en mycket stark roll när aktörsgrupperna reflekterar över datoriseringens upplevda effekter.
Ett undantag är IT-system för att stödja normer och synliggöra
omsorgsarbetets innehåll vilket varit en viktig drivkraft i datoriseringen. En viktig aspekt är viljan att utbilda omvårdnadspersonalen att föra reflekterad dokumentation och ha goda dokumentationsrutiner. Detta ökar förutsättningen för rättssäkerhet för omsorgspersonalen då det blir möjligt att följa upp omsorgsarbetets
utförande. En reflekterad och synlig dokumentation ses också som
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ett medel för att legitimera omvårdnadspersonalens arbete och
höja yrkets status.
Det finns dessutom förhoppningar att införande av IT ska öka ITkompetensen inom organisationen. Denna förhoppning har också
realiserats. Införande av IT-system är ett stort projekt som ger
många erfarenheter och dessutom gör användning och tillgång till
samlad och ny information att olika yrkesgrupper får ett ökat
lärande. Ett ”misslyckat” IT-införande där målet kanske var ökad
effektivitet eller att spara pengar kan legitimeras genom att de olika aktörsgrupperna ”i alla fall” fick ökad kompetens på olika områden.
Detta skiljer sig dock åt mellan fallen. Vid utvecklingen av minipAKT och SÅVA har modernisering och statushöjning av omsorgsarbetet varit viktiga drivkrafter (se Avsnitt 6.3.4.1 respektive
8.3.4.1). Införande av IT-system ses här som centralt för vårdbiträdesyrkets modernisering och statushöjning. Genom vårdbiträdenas dokumentation och användning av moderna verktyg för att
dokumentera och ta fram information känner de att de deltager i
samhällets teknikutveckling. Däremot fick professionsvärden
mycket liten uppmärksamhet vid införande av Sofia Omfale och
DocIT (se Avsnitt 5.3.4 samt 7.3.4). Det är med andra ord möjligt
att urskilja en skillnad mellan fallen i vilken grad professionsvärdena varit närvarande. Detta kan förklaras genom IT-systemens
utsträckning, omfattning och drivande aktörsgrupper.

9.4 Sammanfattande slutsatser
Avhandlingen har resulterat i sju sammanfattande slutsatser. Den
första slutsatsen visar arvets betydelse vid IT-utveckling och den
följande slutsatsen konkluderar att värden lämnar spår i ITsystemen. Slutsats nummer tre illustrerar hur vägran att följa de
institutionella villkoren används som ett påverkansmedel vid datoriseringsprocessen. Den fjärde slutsatsen berör vikten av dialog
och konkretiseringar vid utveckling av IT-system inom äldreomsorg. Slutsats nummer fem visar vikten av att integrera arbetsuppgift och verktyg för att IT-systemen ska uppfattas som lyckade.
Den sjätte slutsatsen är att äldreomsorgens aktörsgrupper ser ITsystemen som en symbol för administration eller modernisering.
Den sjunde och sista slutsatsen illustrerar att IT-system ger förutsättningar för att realisera omsorgsvärden.

- 229 -

9.4.1 Arvets inverkan på datoriseringsprocessen
Tidigare erfarenheter har visat sig ha stark påverkan på datoriseringsprocessens genomförande. I upphandlingen av DocIT fanns
det negativa erfarenheter från en tidigare datoriseringsprocess där
IT-systemet uppfattades som ett dåligt stöd för många aktörsgrupper. Det fanns då en vilja att tillgodogöra sig det som hade fungerat bra och en försiktighet att inte göra om eventuella misstag. En
annan stark påverkansfaktor är tidigare IT-system. I alla fall har tidigare eller befintliga IT-system i varierande grad påverkat det nya
IT-systemet. Beslut om upphandling har tagits med utgångspunkt
i befintliga och otillfredsställande IT-system där det nya ITsystemet har setts som en lösning på det befintliga IT-systemets
problem och tillkortakommanden (se Sofia Omfale i Avsnitt 5.2.1
och DocIT i Avsnitt 7.2.2). Även vid utvecklingen av mini-pAKT
har historien, i form av befintliga IT-system, har haft stark påverkan. Mini-pAKT utvecklades genom att medvetet ta till vara erfarenheter från ett befintligt och tidigare IT-system (se Avsnitt 6.2.1).
IT-system är därmed en produkt av sin historia likväl som en produkt av förhandling (se slutsats i Avsnitt 9.4.2 nedan). Datoriseringsprocessen börjar inte från noll, utan både tidigare erfarenheter
samt befintliga IT-system har en viktig roll i de val och prioriteringar som görs vid utveckling eller upphandling av nya ITsystem.
Den första slutsatsen blir då att arvet är en viktig påverkansfaktor
vid datoriseringar. Detta gäller både arv som tidigare erfarenheter
och tidigare IT-system. Det finns en risk att tidigare erfarenheter
eller IT-system får en alltför stark roll vid utveckling av nya ITsystem och att beslutsfattare och andra som arbetar med datoriseringsprocessen blir ”historiens fångar”.

9.4.2 Förhandlingsprocessen lämnar spår av värden
IT-system utvecklas i dialog och genom olika aktörers handlande.
Det sker med andra ord en förhandling som så småningom resulterar i ett färdigt IT-system. Under datoriseringsprocessen lämnar
denna förhandling ”spår” av värden i det nya IT-systemet i samband med att olika aktörers intressen skrivs in och implementeras i
IT-systemet347. ”Spåren” är ett uttryck för olika aktörsgruppers
värden och försök att påverka utvecklingen. Institutionaliserade
och överenskomna ”spår” kan då ses som en produkt av förhand-

Se Bloomfield & Vurdubakis (1994) för en relaterad diskussion om
”technological trajectories”.
347
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lingar. Förhandlingen lämnar också ”spår” genom de datoriseringseffekter som uppstår i verksamheten. IT-systemen är med
detta synsätt en förhandlingsprodukt. Det är möjligt att studera
dessa ”spår” genom att avtäcka de handlingar, beslut och prioriteringar som ger upphov till införande av nya IT-system, och genom
att studera IT-systemet och dess effekter.
Ett exempel på detta är upphandlingen av DocIT där WM-data
blev vald som leverantör trots att HSL-personalen (arbetsterapeuter och sjuksköterskor) ansåg att DocIT hade stora brister gällande
överskådlighet vid dokumentation. ”[…] tyvärr var det ju en större
katastrof. WM-datas system kunde inte användas på något vettigt
sätt.”348 Projektgruppen valde ändå WM-data som leverantör då
deras IT-system bättre än övriga leverantörer uppfyllde andra användargruppers krav samt kraven på teknik, pris och leverantör
(se Avsnitt 7.2.3.2).
Men HSL-personalen lyckades tillsammans med systemleverantören få till stånd ett utvecklingsprojekt med syfte att åtgärda de
största bristerna i DocIT:s HSL-modul, där en tredjedel av kraven
berörde krav på bättre överblickbarhet gällande journal och vårdplan. Dessa krav är tydligt kopplade till deras yrkesutövning med
behov av och krav på dokumentation och uppföljning som är nödvändig för kvalitetssäkring och utförandet en god och trygg omsorg. Systemleverantören ville samtidigt tillgodose HSL-personalens behov av en förbättrad HSL-modul och kunna utnyttja den nya
och förbättrade modulen i standardapplikationen.
I den nya HSL-modulen är det möjligt att se att HSL-personalens
värden, rörande omsorg och förvaltning, efter förhandling mellan
framför allt systemleverantör och HSL-personal har skrivits in (se
Figur 7-3 i Avsnitt 7.2.3.3). Samtidigt kunde systemleverantören
skriva in sina värden genom att utveckla vissa krav som generella
krav. Detta för att göra lösningen passande för standardapplikationen och andra kunder.
Användarna är trots den nya HSL-modulen inte helt nöjda med
lösningen och arbetsterapeuterna påpekar att texten fortfarande är
för ostrukturerad och osammanhängande. Detta resulterar i osäkerhet om vårdtagarens uppgifter och risk för dubbelarbete.349
Örebro kommun försöker påverka WM-data att fortsätta vidareut-

348
349

Intervju, arbetsterapeut, 2001-08-16
Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
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vecklingen av HSL-modulen.350 Förhandlingsprocessen och HSLpersonalens ansträngningar att skriva in sin värden i IT-systemet
fortgår alltjämt.
Den andra slutsatsen blir då att förhandlingsprocessen lämnar
spår av värden i IT-systemen.

9.4.3 Vägran att följa de institutionella villkoren
Omsorgspersonal är underställd beslut som fattats av överordnande och politiker och har sällan eller aldrig makt att ändra de institutionella villkoren för utförandet av det praktiska arbetet (Silfverberg, 1999). Men genom vägran att använda sig av hela eller delar
av de nya IT-systemen kan omsorgspersonal förändra de institutionella villkoren och påverka sitt arbete på ett mer övergripande
plan. Ett exempel på detta agerande är myndighetens vägran att
ansluta sig till Sofia Omfale. Dessutom förväntade sig omsorgsnämnden att utförarna skulle använda sig av Sofia Omfale för att
planera omsorgsarbetet. Men detta har inte skett. Detta har fått till
följd att förväntningar om exempelvis effektiviseringar inte kunnat
uppfyllas.
Den tredje slutsatsen blir då att vägran att följa de institutionella
villkoren är en viktig icke-handling för icke beslutsfattande för
att visa sitt missnöje och försöka påverka de institutionella villkoren.

9.4.4 Utveckling av omsorgsstödjande IT-system
Datorisering drivs av förväntningar på IT-system som stöd för förvaltningsvärden, omsorgsvärden och integrationsvärden. När sedan IT-systemet börjar användas uppkommer effekter som kan relateras till professionsvärden, och som uppfattas som mycket betydelsefulla av aktörerna. Vilket gör att IT-systemens hela potential
inte utnyttjas i och med att aktörsgrupperna inte kan formulera datoriseringens konsekvenser, eller se IT-systemens roll i verksamheterna, tillräckligt tydligt. Föreställningar och värderingar är performativa, d.v.s. de påverkar hur vi handlar och därför är föreställningen om IT-systemens roll i verksamheten central vid utveckling av IT-system. Det är mycket svårt att realisera det som
inte kan hanteras med ord. Aktörsgrupper som är inblandade i datoriseringsprocessen saknar begreppsmässigt stöd att styra datoriseringen mot det som är möjligt. Samtidigt är det oerhört svårt,
särskilt för aktörer med liten eller ingen vana vid att använda da350

Intervju, arbetsterapeut, 2003-04-29
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torer, att föreställa sig vilken organisatorisk roll ett IT-system skulle kunna få. Ofta är det först i samband med implementering och
användning som det är möjligt att reellt föreställa sig hur ITsystemet skulle kunna användas och bidraga till verksamheten
(Berg, 2001). ”Det kommer synpunkter först när du har systemet framför
dig och du vet vad det blivit av det.”351 Detta gör att utveckling av ITsystem för hela verksamheten blir en stor utmaning. Jag tror att ett
sätt att utveckla omsorgsstödjande IT-system är genom samarbete
mellan centrala aktörsgrupper, ett iterativt utvecklingsförfarande
(Berg, 2001) och stöd av olika typer av konkretiseringar för att illustrera nuvarande och framtida arbetssätt (Ehn & Kyng, 1991). Genom konkretiseringar kan designers och användare mötas. Konkretiseringarna hjälper till att skapa ett gemensamt och begripligt
språk som stöd vid design (Ehn & Kyng, 1991). Genom att olika
aktörsgrupper samarbetar ökar inte bara motivationen att använda
det nya IT-systemet, utan de kan dessutom medverka i att förändra den sociala praktiken och sina egna uppfattningar (Bloomfield,
1991). Genom att låta alla berörda aktörsgrupper redan på planeringsstadiet ha möjlighet att påverka teknikutvecklingen, ger man
dem också möjlighet att utveckla sig själva och sitt arbete. Detta resonemang följer Becks (2002b) argument att det politiska innehållet
i systemutveckling måste få mer utrymme. Ett sätt att stärka detta
är genom participativ design (Beck, 2002b). Att arbetstagare inom
offentlig verksamhet ges utrymme att påverka sitt arbete kan ses
som ett krav på offentliga institutioner (Silfverberg, 1999) och ett
stöd för demokrativärden (Lundquist, 1998) inom det offentliga.
Med bakgrund i omsorgsarbetets konkreta, flexibla och kommunikativa natur, blir alltså den fjärde slutsatsen att utveckling av omsorgsstödjande IT-system, bör genomföras genom dialog och
med stöd av olika typer av konkretiseringar av IT-systemets
framtida användning.

9.4.5 Användning av IT – på bekostnad av att göra sitt
jobb?
Att sköta administration, även om det ger ett stöd i mötet med omsorgstagaren ses inte alltid som en del av omsorgsarbetet. Detta illustreras tydligt av utredarens synpunkt i förhållande till minipAKT där hon menar att vårdbiträdens administration inte får ske
på bekostnad av att ”[…] vara ute och göra sitt jobb”.352 Aktörsgrupperna ser ibland IT-system och administration som separerat från
351
352

Intervju, systemförvaltare, 2001-03-20
Intervju, utredare, 2002-04-09
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den omsorgsutförande verksamheten. Dessutom tvingas ofta omsorgspersonalen prioritera administrativt arbete över omsorgsarbetet.353 Att utföra omsorgsarbete innebär för dem att handgripligen
och direkt arbeta med omsorgstagarna. Detta har också Melanie
Wilson visat i sin studie om sjuksköterskors användning av ITsystem för vårdplanering (Wilson, 2002). ” […] one of the reasons
why there was hostility to the system was that it took nurses away from
care. For many nurses, the Zenith system, as part of the administrative
tasks they had to complete, took them way from hands-on care.” (Wilson,
2002) Antagligen beror detta på vilken bild personalen har av omsorgsarbetets innehåll och omsorgspersonalens yrkesroll, i kombination med typ av IT-system. Ett omsorgsnära IT-system utvecklat
av omsorgspersonalen (såsom mini-pAKT eller SÅVA) ses i högre
grad som ett stöd för omsorgsarbetet, än ett heltäckande standardsystem som upphandlades för att främst stödja centrala rutiner (såsom Sofia Omfale).
Administration ses som något negativt som tar tid från det ”riktiga” arbetet. Att använda begreppet ”administration” i stället för
exempelvis ”informationsöverföring” eller ”kommunikation”, vilket det egentligen handlar om, indikerar ett främlingsskap och avståndstagande. Att ”administrera” ses som tärande trots att det
egentligen handlar om något så nödvändigt som att bli informerad
och informera andra. Att ansvara för att delge och få kunskap om
vad som skall göras. Omsorgsarbete kräver tillräcklig och god information, vilket gör att administration, i form av kommunikation
och kunskapsöverföring, är nödvändigt. Att kommunicera, muntligt, via dokument eller via ett verktyg som IT-system är nödvändigt för att omsorgspersonalen ska kunna ge en god och trygg omvårdnad.
Den femte slutsatsen är alltså att det är viktigt att integrera arbetsuppgift och verktyg för att IT-systemet ska ses som lyckat.
Integration av verktyg och arbetsuppgift kommer inte av sig själv,

Jag kan mycket väl förstå att vårdbiträden ser administration som utanför deras egentliga sysslor när administrationen, som i fallet Sofia Omfale,
ofta handlar om att registrera information för någon annans räkning. Att
vård- och omsorgspersonal registrerar information för någon annans behov tycks vara vanligt i hälso- och omsorgssystem (Beck, 1997; Wilson &
Howcraft, 2000). DocIT:s systemleverantör säger att detta är ett vanligt
problem och hon menar att det är en pedagogisk uppgift att förklara för
användarna att det är nödvändigt att registrera information som ska användas vidare av andra inom äldreomsorgen (Intervju, systemleverantör,
2003-01-10).
353

- 234 -

utan aktörer måste medvetet arbeta med att integrera verktyget i
arbetsuppgiften. Samtidigt som det i fallet med omsorgspersonal
också krävs en förändrad syn på yrkets innehåll.

9.4.6 IT – symbol för administration eller det moderna
samhället
I arbetet med att studera datoriseringens värden kan jag urskilja
två samtidiga och parallella perspektiv på datorisering och ITsystem. Aktörsgrupperna ser IT-system som symbol för administration eller för det moderna samhället. Den första metaforen, administration, är negativt laddad där IT attribueras med värden
som tillhör administration, vilket ses som tärande och tar kraft från
omsorgsarbetarnas ”verkliga” innehåll – mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. Häri ligger också uppfattningen att IT används för att effektivisera arbetet. Den andra metaforen, IT som
symbol för det moderna samhället har däremot positiva konnotationer. Här tillerkänner aktörsgrupperna IT rollen som ett verktyg
för att ta omsorgsarbetet från manuell till datorbaserad administration, vilket inte bara ses som ett nödvändigt, utan också självklart,
inslag i det moderna arbetets utförande. IT ses i hög grad som separat från sitt innehåll, verktyget i sig har större symboliskt värde,
än dess användningsmöjligheter. I takt med att IT-system får en
självklar plats i omsorgsarbetarnas vardag, känner sig omsorgsarbetarna allt mer som en del av det moderna och nutida samhället.
Vilket är centralt för att öka omsorgsarbetets status både för dem
själva och införa andra.
Dessa två metaforer – IT som symbol för administration eller IT
som symbol för det moderna samhället – går inte att separera från
varandra. IT har inget eget inneboende värde, utan det är innehållet, informationen i datorn som möjliggör användning. Även om
datorer per. se. är en symbol för det moderna och samtida är det
ändå användningen av IT-system som verktyg för administration,
d.v.s. för att informeras och informera andra, som kan bidraga till
att professionalisera äldreomsorgen. Trots detta attribueras ITsystemen dessa två, för aktörsgrupperna, separata och till viss del
motstridiga symboler.
Den sjätte slutsatsen är då att IT-system inom äldreomsorgen kan
ses som symbol för administration eller som symbol för det moderna samhället.
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9.4.7 IT-system – ett stöd för realisering av omsorgsvärden
Ett professionellt omsorgsarbete innebär att spänningen mellan att
vara myndighetsperson i yrkesutövning och en medkännande enskild individ hålls vid liv. Här kan lojaliteten mellan organisationen och den enskilda individen komma i konflikt. Eliasson (1992, s
209) menar att omsorgsarbete präglas av olika rationaliteter där
den s.k. omsorgsrationaliteten kolliderar med andra starkare rationaliteter som ”[…] styr över det avlönade omsorgsarbetet”. Omsorgsrationaliteten får sitt uttryck i praktiken, i det konkreta och flexibla
handlandet utifrån omsorgsgivarens egen bedömning (Eliasson,
1992, s 211 ff). Mot omsorgsrationalitet är det möjligt att ställa en
teknisk-ekonomisk rationalitet som kan beskrivas som en orientering mot planering, ledning och ekonomi (Beck, 1997) – d.v.s. motsvarande förvaltningsvärden. Författarna (t.ex. Beck, 1997) ser ibland förvaltningsvärden som delvis representeras av IT-system
som en motpol till omsorgsarbetet. ”Some of these rationalities are not
clearly compatible with those of ’caring’, including the rationality underlying the drive to collect fees in a way that more closely ties together the
level of care received, its recipient, and the fee charged.” (Beck, 1997, s
119)
Att IT-system ses som ett förvaltningsverktyg och inte som ett omsorgsverktyg är antagligen ett uttryck för att administration och
administrationsverktyg särskiljs från det direkta omsorgsarbetet.
IT-systemen används inte direkt i mötet med omsorgstagaren, vilket resulterar i att IT-system uppfattas som separat från arbetsuppgiften. Information är däremot en förutsättning för att kunna
ge en god omsorg. En god omsorg förutsätter bl.a. tillräcklig information och möjlighet att på ett gott sätt möta vårdtagaren. Användning av IT-system kan vara ett sätt att underlätta och förbättra
omsorgens utförande och på så sätt bidraga till en god omsorg.
Även om detta kan skötas manuellt, ger IT-systemen omsorgspersonalen ett bättre stöd bl.a. då de möjliggör delad information över
geografiska gränser och åtkomst till ett sökbart organisatoriskt
minne. Tillgång till information och möjlighet till koordination ger
förutsättningar för ett gott handlande.
Den sjunde och sista slutsatsen är att IT-system är ett stöd för omsorgsvärden. Givetvis är det viktigt att IT-system stödjer det direkta omsorgsarbetet, men det är också nödvändigt att det finns tillräckliga förutsättningar och stöd för att utföra en god omsorg.
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9.5 Studiens kunskapsbidrag och trovärdighet
Detta avsnitt syftar till att reflektera över de val och kompromisser
som jag gjort i samband med avhandlingsarbetet. I samband med
detta för jag också en diskussion om studiens trovärdighet och
kunskapsbidrag. Avhandlingen ger ett språkbildande, kritiskt
granskande och normativt kunskapsbidrag. Genom att sätta ord på
datoriseringens värden underlättas styrning mot det eftersträvansvärda och möjliga. Den kritiskt granskande aspekten innebär att
jag lyft fram datoriseringens värden och därmed möjliggjort en kritisk analys av äldreomsorgens IT-system och på vilket sätt datorisering bidrager till en god omsorg. Dessutom ger jag ett normativt
bidrag då avhandlingen beskriver ett angreppssätt för att studera
datoriseringens värden och pekar på möjliga utvecklingsformer för
att skapa goda och omsorgsstödjande IT-system. Dessa kunskapsbidrag ska ses i relation till att samhället till stor del utgörs av artefakter som har en starkt styrande och påverkande roll.

9.5.1 Kunskapsbidrag och generalisering
Fallstudiernas variation med avseende på forskarroll, typ av ITsystem och tidsperspektiv gör att jag anser att mina kunskapsbidrag är giltiga även utanför äldreomsorgen. Jag har arbetat med
analytisk generalisering (Yin, 1994) och ”theoretical sampling”
(Strauss & Corbin, 1998) där en fallstudie har använts som utgångspunkt för analys och datainsamling i övriga fall. Detta har
bidragit till att utveckla generella analytiska begrepp (t.ex. värdeområden) som genom fallstudierna utvecklats genom ökad variation och rikhaltighet. Walsham (1995) menar att det finns fyra typer av generaliseringar354 som är möjliga att göra utifrån en
tolkande ansats: utveckling av begrepp, teoriutveckling, möjlighet
att dra slutsatser i relation till specifika områden och ökad insikt.
Mitt arbete har utvecklat begrepp kring datoriseringens värden där
exempelvis benämningen av de olika värdeområden kan ses som
begreppsutveckling. Detta är ett bidrag till äldreomsorgsforskning,
eller möjligen till omsorgsforskning i allmänhet. Dessutom ger
både de empiriska beskrivningarna, som jag ser det, och slutsatserna en ökad insikt om datoriseringsprocessen och hur IT-system
påverkar och påverkas av aktörerna. Vilket förhoppningsvis gör
det möjligt att dra slutsatser som underlättar och förbättrar handlandet i liknande situationer i andra fall.
Se Lee & Baskervill (2003) för en diskussion av generalisering som begrepp och krav på generalisering av resultat från fallstudier inom informatik.
354
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9.5.2 Studiens trovärdighet
Som stöd för reflektion om studiens trovärdighet använder jag mig
av Klein och Myers (1999) sju principer för tolkande forskning.
Dessa principer bör, enligt författarna, vägleda tolkande forskning,
även om tolkande studier skiftar i fokus.
9.5.2.1 Principen om den hermeneutiska cirkeln
Principen om den hermeneutiska cirkeln innebär att mänsklig förståelse uppstår genom att växla mellan de enskilda betydelserna
och den helhet som de tillsammans utgör. Att iterera mellan delar
och helhet är, som jag ser det, inte bara en fundamental analytisk
teknik, utan nödvändigt vid all tolkande forskning. Det är inte
bara omöjligt att förstå vilka data som ska samlas in, utan också att
analysera och förstå data, utan att ta hänsyn till dess plats i kontexten och hur kontexten influerar data. Principen om den hermeneutiska cirkeln är ständigt närvarande i min forskningsuppgift, vid
insamling såväl som analys av data. De kategorier som växer fram
tolkas utifrån sin plats i det empiriska materialet och utifrån den
sociala och historiska kontexten, samtidigt som helheten utvecklas
och nyanseras utifrån de empiriska exemplen.
9.5.2.2 Principen om kontextualisering
Principen om kontextualisering kräver kritisk reflektion om fallstudiernas och det empiriska materialets historiska och sociala
bakgrund, med syfte att tydliggöra hur forskningsuppgiften växt
fram. Mina forskningsfrågor har växt fram ur ett intresse av att
förstå varför kommuner beslutar att datorisera äldreomsorgen och
vilka effekter det får. Detta kan delvis förklaras utifrån en förståelse av äldreomsorgsarbetets natur och tradition. Mina forskningsfrågor, insamling av det empiriska materialet såväl som de framväxande kategorierna har satts i ett tidsmässigt och lokalt sammanhang. Jag har utgått från omsorgsarbetet i den specifika verksamheten och äldreomsorgsarbetets historiska utveckling. Jag ser
det som nödvändigt att utgå från handlingar som påverkat införande av IT-system och dess plats i den sociala kontexten för att
kunna förstå på vilket sätt datorisering påverkar den specifika
verksamheten.
9.5.2.3 Principen om interaktion mellan forskare och subjekt
Principen om interaktion mellan forskare och subjekt kräver kritisk
reflektion kring hur tolkningen av det empiriska materialet konstrueras i interaktion mellan forskare och subjekt. Tolkningar uppstår i mötet mellan forskaren och det studerade. Detta har varit särskilt tydligt vid utvecklingen av SÅVA där mötet mellan forskare
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och omsorgspersonal skapat tolkningar av omsorgsarbetet och
dess villkor. Forskare och omsorgspersonal har genom dialog och
möten utvecklat tolkningar om omsorgspersonalens arbete och ITstöd inom äldreomsorg. Dessa tolkningar har sedan legat till grund
för utvecklingen av SÅVA.
En annan typ av interaktion uppstår när det empiriska materialet
framför allt härrörs från dokument. Här blir graden av interaktion
betydligt lägre, då texten i sig inte förändras genom tolkning. Tolkarens kunskap utvecklas i mötet med texten. Däremot uppstår det
i intervju- och observationssituationer tolkningstillfällen för både
forskare och subjekt. Genom intervjun utvecklas kunskap både hos
den som intervjuar och den som intervjuas. En intervju innebär reflektion och ställer krav på att den som intervjuas kan sätta ord på
sina upplevelser. Detta är en kunskapsutvecklande process för
båda parter. Intervjun skapar tillfällen för tolkning av de upplevelser som fokuseras i intervjun. Denna tolkning, som kan beskrivas
som ett försök till spegling från den som intervjuar, prövas och
omprövas kontinuerligt under intervjun.
9.5.2.4 Principen om abstraktion och generalisering
Principen om abstraktion och generalisering kräver att enskilda
detaljer relateras till mer generella idéer och koncept. Även om avhandlingens resultat till stor del baseras på induktiv analys
(Strauss & Corbin, 1998), har forskningsfrågorna växt fram ur egna
erfarenhet från äldreomsorg, teorier om datorisering, värden och
äldreomsorg. Studiet av datoriseringsprocessen har exempelvis
gjorts utifrån en syn på datorisering som produkt av förhandling
(Latour, 1996). De teoretiska begreppen har, tillsammans med tidigare egna erfarenheter, varit utgångspunkt för att ställa frågor,
medan det induktiva angreppssättet har fått stort spelrum vid analys av data (se Avsnitt 3.2.1). Detta då jag strävat efter en fokuserad
datainsamling samtidigt som jag velat undvika alltför starka förkategoriseringar som styr uppmärksamheten från det empiriska materialet. Detta är också överrensstämmande med Walsham (1995)
och Strauss & Corbin (1998) som menar att det i tolkande studier
måste finnas en öppenhet gentemot empiriska data.
9.5.2.5 Principen om dialogiskt resonerande
Principen om dialogiskt resonerande kräver sensitivitet för möjliga
motsättningar mellan de teoretiska begreppen, forskarens förutfattade meningar och de empiriska resultaten. Genom redogörelse av
mitt perspektiv på datorisering och erfarenhet av det empiriska
området får läsaren en bakgrund för att bedöma rimligheten i mina
analyser. Mitt ontologiska och epistemologiska synsätt skulle ha
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kunnat utvecklas mer355, men jag har valt att i stället lägga tyngdpunkten på den empiriska berättelsen, och tror att texten ändå ger
tillräcklig bakgrund till mitt grundläggande perspektiv.
9.5.2.6 Principen om multipla tolkningar
Principen om multipla tolkningar innebär att forskaren är uppmärksam på olika och möjligen motsägelsefulla tolkningar i det
empiriska materialet. Att aktörsgrupper har olika värden som gör
att de uppfattar samma händelser på olika sätt har varit grundläggande i mina forskningsfrågor. Min forskning drivs av ett intresse för olika aktörsgruppers påverkan på och tolkning av
”samma” situation.
9.5.2.7 Principen om misstänksamhet
Principen om misstänksamhet kräver känslighet för eventuella felaktigheter och systematiska avvikelser i det empiriska materialet.
Den här principen är den som jag tycker har varit svårast att leva
upp till då det är lätt att ta det som syns i det empiriska materialet
för ”sanning”. Jag har redovisat när olika aktörsgrupper har skilda
uppfattningar om samma situation, vilket är ett sätt att uppmärksamma eventuella felaktigheter och avvikelser. Samtidigt gör det
här arbetssättet att det empiriska materialet blir mer rikhaltigt och
varierande. Även om syftet inte är att nå fram till en ”sanning” så
kan man ändå på detta sätt se att det finns skilda och parallella
tolkningar av samma situation.

9.6 Avslutande diskussion
Äldreomsorgens värden realiseras i en anpassning till situationens
krav (Silfverberg, 1996) vilket i den konkreta situationen kan resultera i konflikter mellan värden. I diskussionsavsnittet reflekterar
jag över några av de värdekonflikter som återfinns inom äldreomsorgen. I avsnittet för jag också en diskussion om induktiv analys
och om att studera datoriseringens värden ur ett förhandlingsperspektiv. Avsnittet inleds med en reflektion om hur fallstudierna relateras till varandra.

9.6.1 Ett kritiskt förhållningssätt till forskning
Jag intresserade mig för att studera datorisering av äldreomsorg
bl.a. för att jag under arbetet med min licentiatavhandling (Hedström, 2000) kom i kontakt med Sofia Omfale. De kommunala akDetta ses som mycket viktigt av Walsham (1995) som menar att forskarens filosofiska utgångspunkt ska uttryckas tydligt i arbeten som med en
tolkande ansats.
355
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törernas erfarenheter av och föreställningar om Sofia Omfale gjorde mig nyfiken på orsakerna till datoriseringen och vilka positiva
eller negativa effekter olika aktörsgrupper uppfattade i samband
med IT-användningen. Detta var särskilt intressant då framför allt
omsorgspersonalen visade sig ha samtidigt mycket positiva och
negativa erfarenheter av att använda Sofia Omfale. Upphandlingen av det IT-system som sedan utvecklades till Sofia Omfale fokuserade framför allt förvaltningsvärden, vilket gjorde att upphandlingen hade ett mycket snävt fokus. Sofia Omfale var den första
fallstudien och jag påbörjade forskningsuppgiften med en mycket
kritisk uppfattning om datorisering av äldreomsorg. Det är till och
med möjligt att säga att jag gick in i arbetet med ambitionen att avtäcka orättvisor och missförhållanden.
Datoriseringsprocesserna inom de andra fallstudierna hade ett
bredare fokus än Sofia Omfale. Fler värdeområden fanns närvarande både som förväntade och upplevda effekter, vilket medförde
att fler aktörsgrupper upplevde det nya IT-systemet som ett stöd
inte bara för arbetet inom äldreomsorgen, utan också som personlig utveckling. Detta gjorde att jag var tvungen att omvärdera min
tidigare mycket kritiska uppfattning om datorisering av äldreomsorg. Personal inom äldreomsorgen är istället oerhört positivt inställda till införande av ny teknik som IT-system.

9.6.2 Värdekonflikter
Äldreomsorgens bakgrund i frivillighjälp och hemarbete är hela
tiden närvarande. Detta tillsammans med omsorgsarbetets natur
där människor hjälper andra människor med det mest privata i deras egna hem gör att det kan vara svårt för omsorgspersonalen att
hålla distansen till yrket och de hjälpsökande. Beslut om och utförande av omsorg innebär myndighetsutövning med krav på likabehandling, rättvisa, effektivt genomförande och kvalitetssäkring. Vilket kan medföra att det kan uppstå konflikter mellan olika
värden i det konkreta handlandet.
9.6.2.1 Olika aktörsgruppers krav
Ett dilemma som tydligt representeras av omsorgspersonalen är
deras behov av att balansera olika aktörsgruppers, d.v.s. politikers,
vårdtagares, tjänstemäns och egna, krav på omsorgsarbetet. Arbete
med att hjälpa äldre människor i deras vardag bygger på värden
som realiseras först i anpassning till individernas, situationens och
kontextens krav (Silfverberg, 1996, 1999). Det som Silfverberg
(1999, s 23) benämner ”[…] en praktiskt inriktad etik”. Detta kan skapa en konflikt som blir tydlig i handlandet. Omsorgspersonal är
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underställd beslut som fattats av överordnande och politiker
(Silfverberg, 1999, s 36). Detta gör att de kan uppfatta beslut fattade på en högre nivå som ett hinder för omsorgsarbetet. Vilket kan
få till följd att de finner vägar att komma runt olika beslut. Ett exempel på detta är Åkerbo omsorgs användning av fyra parallella
omsorgsplaner där de olika varianterna tillgodoser krav från olika
aktörsgrupper. Detta agerande gör att de både tar hänsyn till fattade beslut och anser sig uppfylla de värden som de ser som vara
viktiga i omsorgsarbetet. De skapar ett handlingsutrymme genom
att utveckla alternativa och parallella arbetsrutiner. Detta kan jämföras med Silfverbergs (1999) slutsats att vårdbiträden sällan eller
aldrig har makt att ändra de institutionella villkoren för utförandet
av det praktiska arbetet. I ett sådant sammanhang kan utvecklingen av parallella omsorgsplaner ses som ett medel för att följa de institutionella villkoren samtidigt som utförandet av det praktiska
arbetet förändras i enlighet med de behov omsorgspersonalen anser viktiga. De institutionella villkoren och omsorgens villkor balanseras. Även kravet på individanpassning kan innebära att information som ska användas som stöd för arbetet ska kunna presenteras och registreras på ett flexibelt sätt, vilket resulterar i att
det är särskilt viktigt att IT-system för omsorgsarbete är anpassningsbara. Samtidigt finns det krav på lika behandling och standardiserade rutiner för att stödja rättssäkerhet och en god kvalitet i
utförandet. Det finns då en inneboende motsättning mellan individanpassning och likabehandling. Omsorgen ska erbjuda en individanpassad omsorg samtidigt som den ska vara jämlik och lika
för alla. Många av omsorgens värden kan alltså komma i konflikt i
det konkreta handlandet.
9.6.2.2 Styrning eller flexibilitet
IT-system kan användas för att underlätta planering och styrning
av arbetet. Omsorgsarbetet har utvecklats ur en tradition utan
stark styrning och tydliga rutiner. I samband med en ökad professionalisering, utveckling av kvalitetssäkringssystem och införande
av IT-system uppstår en konflikt mellan kraven på styrning och
möjligheten att arbeta flexibelt. I arbetet med SÅVA har vi försökt
balansera styrning och flexibilitet. Detta har vi gjort genom att det i
vissa fall och vid behov ska vara möjligt att frångå styrningen. Ett
sådant exempel är ”planera utförare” där SÅVA tvingar användaren att i förväg planera vem som ska utföra omsorgen hos en viss
vårdtagare en bestämd dag. Om det visar sig att någon annan,
kanske på grund av sjukdom, utför omsorgen stödjer systemet
även detta. Vårdbiträdena anser dock att styrningen är för stark
och att manuell administration är mer flexibel (Mötesanteckningar,
2001-10-30), medan enhetschefer, produktionsledning och forskare
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argumenterar att det är viktigt för vårdtagaren att i förväg veta
vem som kommer (Mötesanteckningar, 2001-10-30 och 2002-05-05).
9.6.2.3 Individualisering vs. integritet
För att säkerställa att varje vårdtagare får den omsorg som han eller hon har rätt till och att omsorgen utförs med omtanke om den
enskilda individens behov beskrivs i SÅVA innehållet i omsorgen
relativt detaljerat. Kommunjuristen ansåg däremot att det är tillräckligt att beskriva omsorgens innehåll på ett övergripande plan
då innebörden av exempelvis ett morgonärende är så ”självklar”
att den inte behöver beskrivas (Mötesanteckningar, 2001-01-11).
Hon argumenterade att en detaljerad beskrivning av omsorgens
innehåll kan kränka vårdtagarens integritet, medan vi såg säkerställandet av en god omsorg som överordnad den risken. Även tidigare manuella rutiner beskriver innehållet i omsorgen relativt
detaljerat, men det är först i samband med datorisering som problematiken har uppmärksammats. Här kan principen om individualisering krocka med principen om vårdtagarens integritet.

9.6.3 Reflektion om ansatsen
Omsorgsarbete är ett konkret arbete där olika normer hela tiden är
närvarande. Personal som arbetar inom äldreomsorg måste dagligen utföra handlingar som innebär ställningstaganden. Värden
uppstår i handling i val och beslut mellan olika handlingsalternativ. Att studera värden genom handlingar är nödvändigt då det
först är i den konkreta situationen som etiken tydliggörs. Värde
kan studeras genom analys av aktörers val och handlande i ”verkliga” situationer (Kluckhohn, 1951, s 409).
Studien har utgått från ett perspektiv på datoriseringens värden
där värden förstås utifrån kontexten och i användning. Genom att
studera aktörsgruppers värden i form av uttryckta, genom handling eller i ord, förväntade och upplevda effekter har jag fått ett instrument som möjliggjort studie av datoriseringens värden.
9.6.3.1 Ett förhandlingsperspektiv på datorisering
För att studera värden i datoriseringsprocessen har jag valt att använda mig av ett förhandlingsperspektiv vilket innebär att fokus
ligger på aktörers handlanden och uttalanden. Datoriseringsprocessen ses med detta perspektiv som bestående av prioriteringar
mellan val där olika aktörsgrupper har varierande möjlighet att
påverka beslut i datoriseringsprocessen. Studien utgår därför från
aktörsgrupperna och de beslut och prioriteringar som så småningom resulterar i ett implementerat IT-system. Ansatsens styrka är

- 243 -

att den tillåter kartläggning av de handlingar, och därmed också
värden, som skapar IT-systemet.
Ett problem med denna ansats är risken att förbise aktörsgrupper
utan röster i och med att analysen fokuserar de aktörsgrupper som
driver eller använder IT-systemet. Ett annat problem med den aktörsnära ansatsen är risken att vissa aktörsgrupper får mer utrymme än andra, vilket medför att en studie av den här typen kräver
relativ stor empirisk bas från olika aktörsgrupper för att kunna
kontrastera, nyansera och jämföra olika aktörsgruppers uttalanden. Detta för att undvika att resultatet blir alltför präglat av en
viss aktörsgrupp. I och med att jag utgått från aktörsgrupperna och
deras meningsskapande har jag valt att inte ta min utgångspunkt i
strukturer och funktioner på en övergripande och organisatorisk
nivå, även om jag i min avgränsning av aktörsgrupper, och även
till viss del i min analys, utgått från och tagit hänsyn till aktörsgruppernas organisatoriska roll och arbetsuppgifter. I och med att
jag utgått från aktörsgrupper och deras roll i organisationen – inte
enskilda individer – har jag inte ett renodlat aktörssynsätt (för diskussion om kritik mot aktörssynsättet se exempelvis Alvesson &
Sköldberg, 1994, s 101 ff).
9.6.3.2 Den induktiva ansatsen
Den induktiva ansatsen under analysarbetet har haft både fördelar
och nackdelar. Det har varit positivt att det empiriska materialet
och resultaten inte styrs av teorin. En stark teoretisk styrning kan
medföra att analytikerna upptäcker fenomen enbart utifrån det teorietiska rastret, med risk att viktiga empiriska upptäckter går förlorade eller att nya möjligheter blir svåra att se.356 En nackdel med
en induktiv ansats är däremot att det finns risk för att den kunskap
som utvecklas inte är tillräckligt förankrad i tidigare forskning (se
kritik i exempelvis Alvesson & Sköldberg, 1994, s 72 f). Detta kan
medföra att kunskapsbidragen inte bygger vidare på och utvecklar
tidigare studier. Dessutom tror jag att mitt analytiska arbete hade
förenklats om teoretiska begreppen använts i analysen. Detta hade
gjort att jag fått en tydligare styrning vid analysen och sorteringen
av det empiriska materialet hade blivit lättare.

9.7 Framtida forskning
Syftet med detta kapitel är att beskriva och argumentera för framtida forskning. Jag ser framför allt tre områden för framtida forskning. Att vidareutveckla kunskap om värden i IT-användning, att
356

Se diskussion i Avsnitt 3.2.1.
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fortsätta studera värdekonflikter såsom styrning och flexibilitet,
samt att vidareutveckla och pröva IT-system inom offentlig sektor.

9.7.1 Mer om värden i datoriseringsprocessen
Det behövs ytterligare studier av värden i samband med datoriseringsprocessen, och då särskilt angående värden i IT-användning.
En intressant fråga att studera ytterligare är om IT-användning realiserar förväntade värden. De förväntade värdena styr datoriseringsprocessen och då utvecklingen av IT-systemen. Utveckling av
IT-system kan beskrivas som en designprocess där olika aktörer
försöker påverka utvecklingen genom att föra fram både funktionella och icke-funktionella krav på IT-systemet. Dessa krav bygger
på och influeras av vad aktören anser som viktigt, d.v.s. aktörens
värden. Här kan man ytterligare studera utveckling av IT-system
som en förhandlingsprocess och fokusera aktörers skiftande möjlighet till påverkan i systemutvecklingsprocessen. Detta skulle
kunna göras genom fördjupade studier av hur olika aktörer eller
aktörsgruppers intressen förändras, prioriteras, väljs bort eller institutionaliseras under datoriseringsprocessen.
Ett sätt att studera värden i datoriseringsprocessen vore att utgå
från de symboler (Hedström, 2004b), i form av exempelvis myter
eller metaforer (Hirschheim & Newman, 1991; Kaarst-Brown &
Robey, 1999), som olika aktörer mer eller mindre medvetet använder i utvecklingsprocessen och i värderingen av IT-systemens användning. De symboler vi använder när vi interagerar med och
tolkar världen leder vår uppmärksamhet mot vissa fenomen, medan andra utlämnas (Hirschheim & Newman, 1991). Symboler baseras på värden och styr både utveckling och värdering av ITsystem. Om vi studerar symboler i relation till IT-system får vi en
uppfattning om vilka värden människor förknippar med IT-system
och användning av IT-system. Symboler har också förklaringskraft
och kan hjälpa oss att förklara olika aktörers agerande under datoriseringsprocessen och IT-systemens effekter.

9.7.2 Värdekonflikter
Utveckling av IT-system innebär prioriteringar och val som grundas på inte sällan motstridiga värden. Designbeslut kan innebära
att det uppstår värdekonflikter. Att studera hur dessa värdekonflikter hanteras och fokusera vilka argument som ger stöd vid val
av motstrida designbeslut skulle ge ytterligare kunskap om vilken
rationalitet som styr utveckling av IT-system. Vid utveckling av ITsystem inom äldreomsorg uppstår det exempelvis värdekonflikter
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mellan grad av styrning och flexibilitet. Vårdbiträdenas arbete
kräver flexibla IT-system, samtidigt som det finns krav från exempelvis socialstyrelsen på utveckling av kvalitetssystem för kvalitetssäkra arbetet med de äldre (Socialstyrelsen, 1998). Dessa, till
viss del motstridiga, krav på samtidig styrning och flexibilitet, innebär en potentiell värdekonflikt.

9.7.3 IT-system inom offentlig sektor
Ett annat område för vidare forskning är IT-system inom offentlig
sektor. En intressant fråga, kopplat till realisering av värden i ITsystem, är hur utveckling av IT-system kan ta hänsyn till det offentligas speciella funktion. Stödjer de IT-system som utvecklas
inom offentlig sektor de ekonomiska och demokratiska värdena –
d.v.s. innehållet i ett offentligt etos (Lundquist, 1998)?357 En sådan
studie skulle kunna göras jämförande utifrån IT-system som används för olika syften eller av olika verksamheter i den offentlig
sektorn. En intressant fokusering vore vårdtagarna och deras anhöriga.
Dessutom ser jag behov av att ytterligare utveckla och pröva ITsystem inom offentlig sektor som kan ta hänsyn till ett offentligt
etos och eventuella potentiella värdekonflikter. En bas för detta
skulle kunna vara att vidareutveckla SÅVA. Detta skulle kunna
ske på två sätt, dels genom att vidareutveckla SÅVA till ett mer
generellt system med avseende på olika användares behov. I dag
är SÅVA utvecklat utifrån Åkerbo omsorgs speciella organisation,
men vi skulle behöva pröva och vidareutveckla IT-systemet i enlighet med andra kommunala äldreomsorgsverksamheter. Kommuner skiljer sig åt med avseende på rutiner, politisk styrning, organisering, etc. Dessutom behöver vi vidareutveckla och förbättra
planeringsdelen i SÅVA. Idag fungerar den inte tillfredsställande,
vilket antagligen beror på att vi på ett alltför klumpigt sätt försökt
att ta hänsyn till äldreomsorgsarbetets krav på både styrning och
flexibilitet. Den lösning som vi har idag behöver förenklas och bearbetas ytterligare för att fungera tillfredsställande.

357

Innebörden i ett offentligt etos beskrivs i Avsnitt 4.2.1.
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10

Traces of values of computerization ―
effects of IT in elderly care: English
Summary
Information technology (IT) has during the last decades developed
into an indispensable tool in almost any profession, and also an
important artefact in our spare time. This is a development where
IT only twenty years ago was used only by a few whereas we today find IT systems wherever we go in society. We interact more
or less directly with IT systems when we withdraw money at the
ATM, when we go shopping, or order different types of services.
IT systems have had a strong influence on society and the development of society.
The use of IT systems in elderly care is a relatively new phenomenon, and many see IT as a tool that will help elderly care deal with
many of its current and future problems. This dissertation investigates the role of computers in elderly care, the actors whose interests and values develop the IT systems, and the values that have
been developed by using IT systems in elderly care. The dissertation illustrates how four different IT systems have been developed
by actors’ values and which values these IT systems support.
There is a need for further knowledge on which values computerization supports and creates. The study of values of computerization is central to give us the ability to understand and critically examine the way IT systems influence our lives. A knowledge that is
necessary if we want the capacity to change and influence the way
IT systems creates and recreates our society.

10.1 Problem area – IT systems for elderly care
Elderly care is a value-laden area currently undergoing a lot of
change, partly due to computerization. Elderly care is regulated
by law and rests on values such as democracy, solidarity, equality,
integrity and autonomy (Bergstrand, 2001). Organizational and
monetary boundaries of elderly care are political decisions realized
by high-level managers and carried out by administrators, nurses
and home care assistants. Swedish elderly care has to deal with
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many challenges as e.g. ideological changes towards a more market oriented elderly care, shrinking resources and an increased
need for care (Prop. 1997/98:113; Szebehely 2000). During the past
few years, there has also been a negative debate in media where
elderly have suffered from lack of resources, badly educated staff,
or lack of communication.
Swedish national healthcare seems to believe in the positive effects
of computerization for elderly care. There are few critical voices,
and questions about reasons for computerization, on whose conditions, and which values that are created or supported by IT are
seldom debated or critically examined. By disclosing the values of
computerization this dissertation contributes to increased knowledge and understanding about computerization and its values.

10.2 Values in the computerization process
Values can be defined as an individual’s principles that decide
what actions to take (Pearsall, 1998). ‘Thus, the fundamental role of a
person’s values is, not surprisingly, to underwrite the evaluation of his
actions to support ’practical reasoning’, that is, his purposeful thinking
about actions in their broadest ramifications.’ (Rescher, 1969, p 12) IT
systems are developed through peoples’ actions where every alternative reflects a specific standpoint. Decisions about design, and
thus also development, of IT-systems involve value judgments
(Klein & Hirschheim, 2001). The values we hold decide our actions,
guide our attention, and how we value what we experience. ‘A
value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or
characteristic of a group, of the desirable which influences the selection
from available modes, mean, and ends of actions.’ (Kluckhohn, 1951, p
388) Effects can be related to values as the effects we acknowledge
and drive at, mirrors the values we hold.
Values are not readily observable as they are based on peoples’ interpretations of the world (Mumford, 1981). But as values are
manifested in words and actions they can also be studied
(Kluckhohn, 1951). Kluckhohn (1951, p 424 ff) mentions three areas
where values can be studied:
1. Through actions or words that illustrate liking or disliking.
2. Through actions that are directed towards a certain goal or
result.
3. Through study of choice situations where choices are
made in the same direction.
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Values are consequently related to the driving forces of computerization as well as to its effects. Our values guide the development
process towards the anticipated effects, and determine how we
value the effects we experience when we use the implemented IT
system. Anticipated and experienced effects can be seen as illustrations of values.
When we study values it is very important with uniformity in actions and words. Trends in actions illustrate how certain values
guide our actions (Kluckhohn, 1951). In my dissertation I have focused on actions or words that illustrate liking or disliking, and actions that are directed towards a certain goal or result.

10.3 Computerization as a process of negotiation
I use the concept of ‘negotiation’ as a metaphor for describing how
value judgements influence the development of IT systems (c.f.
Monteiro, 2000). To study development of IT systems, which is a
design process, as negotiation means that I focus on the actors taking part in the process of computerization. The actors try to influence the computerization process by putting forward requirements
based on different or mutual values. These requirements are exposed to prioritizations, negotiations, and changes where some requirements become part of the new IT systems while others are excluded (McMaster et.al., 1998).
By using negotiation as a metaphor I make the presence of values
in the computerization process visible, and illustrate how different
groups of actors have varying possibility to influence the computerization process. What we perceive as order, as a uniform and
homogenous IT system is a result of actions and negotiations by
the actors taking part in the process of computerization (see e.g.
Law, 1992). It is fruitful to use this perspective to study IT systems
within elderly care, as elderly care is an area with many and often
contradictory values. Development of IT systems makes it necessary to negotiate between different values. To study IT development as negotiation is appropriate as IT development involves
moral judgments (Klein & Hirschheim, 2001), risking that certain
actors’ values are met at someone else’s expense.
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10.4 Research questions
The objective of this dissertation is to develop knowledge about
the values of computerization. This is done by analysing and creating understanding of the reasons for computerization, and the effects of computerization on a personal as well as work related
level.
The objective is met through the following research questions:
1. Which values can be seen as driving forces and consequences during the computerization of elderly care?
2. What actor groups influence the process of computerization and are influenced by the process of computerization’s result (e.g. an IT system which can be used)?
3. What are, according to the actor groups, the anticipated
and experienced effects of computerization?
By developing knowledge about actor groups (question number
two) and the anticipated and experienced effects that the actors attribute to the computerization process (question number three), I
develop understanding about actor groups and the values that
have driven the computerization process as well as the values that
guide the evaluation of the results of the computerization process
(question number one). The third question gives access to the
study of values.

10.5 Research method
Considering the nature of the research questions and the focus on
different actors’ sense-making, this study is classified as interpretive (Walsham, 1995; Klein, 1999).
This study is built up with four in-depth case studies (Yin, 1994),
which each focus on a computerization process in elderly care. The
result is an effect of a cross analysis between four cases (Yin, 1994).
The cases focus the value of IT systems within elderly care from
the perspective of different actor groups. The empirical material is
collected by a combination of interviews, participative and non
participative observations, and documents relating to the different
computerization processes. I have also tested the IT systems in the
computerization process.
The four case studies include 60 interviews lasting approximately
one hour each with actors influencing the development of, or using
the new IT system. These actor groups included nursing assistants,
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section managers, politicians, high level managers, system developers, administrators, project leaders, system owners, system providers, system administrators, nurses, and an occupational therapist. The interviews were semi-structured and a topic guide was
used to support the interviewing. The interviews were designed to
understand the context, as well as the specifics about the development or purchase and use of the IT system in focus. The inquiry focused on the anticipated and experienced effects of IT use, and the
activities and actors involved in the computerization process.
Documents were another important source for data collection as it
has been important to have access to accurate utterances that has
not changed due to time. These documents have all been related to
the computerization process involving the IT system under study
or IT development in elderly care in general. These documents include protocols from meetings in different municipal committees,
requirements specifications, contracts, user manuals, descriptions
of the IT systems, internal evaluations of using the IT system,
documentation from the computerization projects, basic data for
decision making, documents on IT strategies, etc.
In two of the cases (DocIT and SAVA) I conducted participative
observation where I have collected data by listening, discussing,
and taking notes of meetings.
Research questions, analytical units, and the interview guide were
influenced by the theoretical base. To guide the analytical process
within and across cases, I used Grounded Theory (GT) and the
principle of theoretical sampling (Strauss & Corbin, 1998). The inductive analysis resulted among other conclusions in the different
value areas outlined in Section 10.7.1 below.

10.6 The cases
In the different cases there were different reasons for purchasing or
developing IT, driving actors, type of IT system, activities supported by the new IT system, and the role of the researcher. This
gives a sound basis for an analysis on IT’s role in elderly care.
In the first case study, Sofia Omfale, I analysed the purchase, implementation, and use of an organization-wide off-the-shelf IT system for the administration of elderly care. The major official reason
for purchasing the new IT system for elderly care was that the current administrative routines were deemed unsatisfactory, and a
new IT system was seen as a way to solve problems of following-
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up the economy and work. This study was partly made in retrospect as Sofia Omfale was implemented in 1998 and I traced the
discussions on purchase back to 1994. But I continued to study the
use of Sofia Omfale until I finished the case study in 2001 (see also
Hedström & Cronholm, 2002).
The second case study, mini-pAKT, was a reconstructive study as I
analysed the development, introduction, and use of a small IT
support for nursing assistants and their section managers from
1998 until 2003. Here it was the section manager who took the decision to develop mini-pAKT as she saw a need for an IT system to
support the nursing assistants’ documentation.
In the third case study, DocIT, I followed the purchase, implementation, adaptation, and use of a new organization-wide IT system
for elderly care. One main reason for purchasing a new off-theshelf IT system was a need for a shared IT system used by everyone working with elderly care. It was hoped that this would increase co-operation between staff and improve the quality of the
elderly care. Here I was part of the project team, and thus influenced the new IT system. The computerization project started early
in 2001 and the new IT system was gradually implemented starting
late 2002.
During the last case study, SAVA, I took part in developing, implementing, and evaluating the system. SAVA is an IT system to
support the planning, carrying out, and follow up the nursing assistants’ work with the elderly (see also Cronholm & Goldkuhl,
2002). This study was conducted as an action research project,
combining practical problem solving with theoretical reflection
(see e.g. Avison, 2001; Mumford, 2001).

10.7 Conclusions
10.7.1 The four value areas of computerization
In order to answer the first and main research question ‘Which values can be seen as driving forces and consequences during the computerization of elderly care?’ I inductively generated and defined four
value areas relating to the computerization of elderly care. The
value areas were generated from the different actor groups’ anticipated and experienced effects of computerization.
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These value areas include management values, integration values,
care values, and professional values (see Figure 10-1). Management
values are related to effects on the administration and management
of elderly care. Here I include effects of increased efficiency, cost
reduction, administrative support, quality assurance, and information security. Integration values focus the use of IT as a means for
co-operation, mutual perspective and work routines, and increased
understanding of other professional groups. Care values are related
to carrying out elderly care. An IT system for care values is a support to increase the quality of care and a support in the meeting between the elderly and the care professionals. Care values include
effects relating to correct care, continuous care, to increase time
with the elderly, safe care, and legal rights for the elderly. Professional values focus on in what ways IT systems can be used to
strengthen the professional work in elderly care. This area include
the effects modernization and increased status, development of the
role of the nursing assistants, making the care work more visible,
knowledge development, and support for norms.

MANAGEMENT VALUES
9 Increased efficiency
9 Cost reduction
9 Administrative support
9 Quality assurance
9 Information security

CARE VALUES
9 Correct care
9 Continouscare
9 From administration
to care
9 Safe care
9 Legal rights for
care recipients

Figure 10-1:

INTEGRATION VALUES
9 Co-operation
9 Mutual perspective
and work routines
9 Increased understanding
of other professional groups

PROFESSIONAL VALUES
9 Modernisation and
increased status
9 Development of the
role of the nursing
assistants
9 Make the care work
more visible
9 Knowledge
development
9 Support for norms

The four value areas
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10.7.2 The actor groups and their value areas
As to the second research question, ‘What actor groups influence the
computerization process and are influenced by the computerization process’ results?’, my analysis has shown seven compatible actor
groups: care professionals, actors taking part in procurement projects, system owners, system administrators, political management,
developers and IT consultants, and high-level administrative management. IT systems in elderly care are above all seen as a way to
increase efficiency, improve administration and information security.
IT systems in elderly care are foremost seen as a support for management values. System owner, system administrator, political
management, and higher administrative management represent,
except for the system administrator, management and often take
decisions on the introduction of IT systems. These groups have the
economic responsibility and the overall responsibility for quality
assurance. But also other groups see IT mostly as a support for
administration, quality assurance and efficiency, e.g. management
values.

10.7.3 Values as driving forces or consequences
The third research question ‘Which are, according to the actor groups,
the anticipated and experienced effects of computerization?’ is analysed
by distinguishing between realized, unrealized, and unexpected effects.
Management values have been a strong driving force in all cases,
as almost every actor group emphasises IT’s role for efficiency,
administration, and quality assurance. Effects concerning increased efficiency have been realized, but anticipated effects about
cost reductions have not. IT as a support for administration has
only partly been realized; the IT system has in several cases failed
to support planning. It is obvious that management values have
driven the computerization process as there are hardly any unexpected effects related to the management values. This illustrates
that an important goal for computerization in elderly care is to
support management values.
Integration values, with their focus on electronic communication
and mutual work routines and documentation, have also been an
important driving force. In most cases has a mutual IT system with
mutual information, documentation, and work routines for several
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one or several groups of actors been realized as a consequence of
introducing a new IT system. This has led to the development of
new routines and documentation that has changed and united different actor groups’ perspectives.
Care values, such as high quality care, closely related to the use of
a new IT system, have been a driving force during the computerization process. IT systems are seen as a prerequisite to realize care
values. One example is SAVA where the development of a new IT
system in a high degree was guided by a need for support to increase the individualization of elderly care. DocIT, mini-pAKT,
and SAVA provide support for a more continuous and correct
care. But whether this has been realized is very difficult to determine. This is partly due to the fact that SAVA and DocIT have been
in use for a very short period of time.
Professional values have seldom been a driving force in the computerization processes. Professional values are seldom the reason
for introducing a new IT system, but they have a very strong role
when the actor groups reflect on the experienced effects of computerization. One exception is IT system to support norms and
make the care work more visible, which has been important for the
computerization processes. There are also anticipated effects related to increased IT competence. These anticipated effects have
been realized. The introduction of new IT system is a big project
that gives many experiences, and the actor groups increase their
knowledge, not only about using IT systems per. se. but also about
how to use IT system for organizational development and how to
run IT projects.
The professional values have, nevertheless, different status in the
different cases. Modernization and increased status were during
the development of mini-pAKT and SAVA anticipated effects, but
the professional values got very little attention in the cases Sofia
Omfale and DocIT.

10.7.4 Concluding conclusions
In addition to the above findings, the thesis makes the following
conclusions:
1. Experience and traditional values as well as existing IT
systems have a strong influence on the computerization
process. There is a risk that decision makers become ’prisoners of the past’.

- 255 -

2.
3.

4.

5.
6.
7.
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The process of negotiation leaves traces of values in the IT
systems.
To refuse to follow the institutional rules is one important
means for non decision makers to show disapproval and
try to change the institutional rules.
Development of IT system for elderly care should be done
through dialogue and with support of different types of
concretisations of the future use of the IT system.
It is important to integrate work task and tool in order to
ensure that the IT system is seen as a support.
IT systems can, in elderly care, be described as a symbol
for administration or as a symbol for the modern society
IT systems and management values are prerequisites for
realization of care values.
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Användarhandbok Vård & Omsorg [DocIT], Kapitel 12 HSL3, u/å.
Avtal, 2001-11-09.
Avveckling av Äldre och Handikappsorganisationens verksamhetssystem EBBA, 2000-08-31.
Beslutsunderlag för ett nytt verksamhetssystem för verksamheten
Äldre och funktionshindrade, 2001-09-07.
Beskrivning DocIT, 2002-09-24.
Dokumentation användarträffar, 2000. Möte Örebro kommun utredning av nytt verksamhetssystem för äldreomsorgen.
Cell network. 358
Förstudie Örebro, 2001.
Minnesanteckningar projektmöte, 2001-08-22.
Program om insatser för äldre i Örebro kommun, 1996-10-16.
Projektdirektiv, u/å.
Protokoll EBBA styrgrupp, 2000-08-29.
Protokoll styrgruppsmöte, 2000-11-10.
Protokoll styrgruppsmöte, 2001-08-31.
Protokoll styrgruppsmöte, 2001-10-30.
Protokoll styrgruppsmöte, 2001-12-10.
Protokoll styrgruppsmöte, 2002-09-06.
Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2001-09-18.
Svar från WM-data på 15-punktslistan, 2001-10-03.
Utvärdering av anbud, 2001-08-28.

SÅVA
Beställning av boservice. Linköpings kommun. Utgåva 4 (April-00)
Beställning av personlig omvårdnad. Linköpings kommun.
Kontaktmannaskap, Omsorgsgemensam rutin.
Omsorgsgemensam rutin, checklista.
Verksamhetsmål Åkerbo omsorg, 2003.

Dokumentationen berör sjuksköterskor/distriktsköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal, ledning och administration, biståndshandläggare, samt dokumentation enligt SoL och HSL.
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Bilagor

Sofia Omfale

Bilaga 1

Sammanställning av intervjuer i samband med
upphandling och införande av Sofia Omfale

Roll
Systemägare
Systemförvaltare

Projektledare

Systemleverantör

Systemägare

Enhetschefer

Vårdbiträde samt administratör

Administratör
Vårdbiträden samt administratör

Systemleverantör

Systemleverantör

359

Datum för in- Upptagningsteknik och intervju
tervjufokus359
2001-06-28
E-post: fokus användning av
Sofia Omfale
2001-03-20
Bandspelare: fokus upphandling och användning av
Sofia Omfale
2001-03-08
Bandspelare: fokus upphandling och användning av
Sofia Omfale
2001-03-05
Telefon/anteckningar: fokus
upphandling,
anpassning
och användning av Sofia
Omfale
2000-03-01
Genomfördes av annan forskare: fokus uppföljning, kvalitetssäkring, rutiner samt
upphandling av Sofia Omfale
1999-12-09
Bandspelare: fokus användning och upphandling av Sofia Omfale. Gruppintervju.
1999-11-26
Anteckningar: fokus användning av Sofia Omfale.
Gruppintervju och demonstration av Sofia Omfale.
1999-11-17
Anteckningar: fokus användning av Sofia Omfale
1999-11-12
Anteckningar: fokus användning av Sofia Omfale.
Gruppintervju och demonstration av Sofia Omfale.
1999/2000
Genomfördes av annan forskare: fokus upphandling,
anpassning och användning
av Sofia Omfale
1999/2000
Genomfördes av annan forskare: fokus upphandling,
anpassning och användning
av Sofia Omfale

Om inget annat anges har intervjun genomförts av mig.
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Bilaga 2

Exempel på intervjufrågor (intervju med projektledaren samt systemförvaltaren)

Bakgrund
Vilken är din roll? (titel, uppgift)
Vad gör du? Exemplifiera.
Hur länge har du gjort detta?
Hur länge har du jobbat inom kommunen? Med omsorg?
Hur länge jobbade du med Sofia Omfale?
Införande av Sofia Omfale
Kravspecifikation
Hur samlades kraven?
Vilka var involverade?
Hur var arbetet organiserat? Projektgrupper?
Vad har influerat kraven?
Lagar? Organisatoriska mål? Personalgrupper? IT-strategier?
Andra strategier, måldokument? Har någon grupp haft mer inflytande?
Orsaker till upphandling
Vilka tror du är de egentliga orsakerna till att man ville datorisera?
Varför?
Vartifrån kom initativet? Varför?
Vem/vilken grupp beslutade om datoriseringen? Vem/vilken
grupp hade mest inflytande när det gällde beslutet att köpa in ett
system. Varför?
För vem/vilken grupp har datoriseringen skett? Varför?
Vad säger man är anledningen till datoriseringen av äldreomsorgen? Varför?
Vilken är din inställning till datoriseringen? Bra/dåligt?
Vilken är din inställning till inköp av Sofia Omfale? Bra/dåligt?
Implementationsprocessen
Varför bestämde man sig för Sofia Omfale? Och vem/vilken grupp
beslutade om att köpa in Sofia Omfale?
Vem/vilken grupp har haft mest inflytande på val av system tycker du? Om någon. Varför?
Hur valde man vilka delar (moduler) man skulle köpa in?
Hur mycket fick systemet anpassas? Hur gick anpassningen till?
Vilka kommer med feed-back som sedan leder till förändringar?
Sker det fortfarande anpassningar?
Hur implementerades systemet?
Hur var arbetet organiserat? Vilka var inblandade? Projektgrupper.
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Finns det några explicita strategier som hjälpt till vid inköpet och
anpassningen av Sofia Omfale?
Vilka utbildningsinsatser gjordes?
Effekter av datorisering
Vilka delar av organisationen var det meningen att systemet skulle
stödja?
Vilka effekter hoppades man att en datorisering skulle bidraga till?
För vad? För vilka grupper?
Ger det det stödet man hoppades på? För vilka grupper har införandet av Sofia Omfale haft mest effekt?
Har det gett andra positiva effekter man inte tidigare hade tänkt
på?
Har det gett upphov till oväntade negativa effekter?
Arbetar vårdpersonalen annorlunda nu efter implementeringen?
Arbetsinnehåll.
Arbetar några andra grupper annorlunda nu efter implementeringen?
Har det lett till några andra effekter? Organisationsförändringar?
Arbetsmiljöförändringar? Kompetens? Inställning till arbetet?
Ökad kvalitet i omsorgen? Omflyttningar mellan personal?
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Bilaga 3

Sammanställning av dokument som underlag för
analys

Sammanträdesprotokoll:
• Kommunfullmäktige: 1996-08-27 till och med 2000-08-29; totalt
44 protokoll med bilagor, där 11 stycken var relaterade till IToch/eller äldreomsorg
• Kommunstyrelsen: 1996-11-05 till och med 2000-09-05: totalt 94
protokoll med bilagor, där 33 stycken var relaterade till IToch/eller äldreomsorg
• Omsorgsnämnden: 1997-01-23 till och med 2000-09-21: totalt 39
protokoll, där 12 stycken var relaterade till IT- och/eller äldreomsorg
• Produktionsstyrelsen: 1997-02-12 till och med 2000-06-14: totalt
38, där 5 stycken var relaterade till IT- och/eller äldreomsorg
Övriga dokument:
• Kravspecifikationen från kommunen avseende upphandling
av ADB-stöd inom omsorgsverksamheten
• Ingivna anbud avseende upphandling av ADB-stöd
• Avtal om Sofia Omfale
• Användarmanual Sofia Omfale
• Leverantörsbroschyr som beskriver och gör reklam för Sofia
Omfale
• Utvärdering av Sofia Omfale utförd av extern konsult
• Rapporter från projektet där man har arbetat med upphandlingen av Sofia Omfale
• Rapport angående kommunikation inom äldreomsorgen, utförd av intern konsult
• Förfrågningsunderlag
och
kravspecifikation
avseende
äldreomsorg
• Förfrågningsunderlag om ADB-stöd inom omsorgsverksamheten i Linköpings kommun
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Bilagor

Mini-pAKT

Bilaga 4

Intervjuer för datoriseringsprocessen mini-pAKT

Roll

Teknik

Fokus

Projektledare

Datum för intervju
2002-04-10

Anteckningar

Gruppledare/vårdbiträde

2002-04-09

Bandspelare

Resursperson

2002-04-09

Bandspelare

Systemutvecklare

2002-04-09

Bandpelare

Utredare

2002-04-09

Bandspelare

Äldreomsorgschef

2002-04-09

Bandspelare

Projektledare & utredare

2001-01-10

Anteckningar

Orsak till utveckling. Avsedda och upplevda effekter.
Utvecklingsprocessen
Orsak till utveckling. Avsedda och upplevda effekter.
Orsak till utveckling. Avsedda och upplevda effekter.
Orsak till utveckling. Avsedda och upplevda effekter.
Utvecklingsprocessen.
Orsak till utveckling. Avsedda och upplevda effekter.
Orsak till utveckling. Avsedda och upplevda effekter.
Inledande intervju. Visning och
samtal om utveckling av
PAKT och minipAKT.
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Bilaga 5

Exempel på intervjufrågor (intervju med systemanvändare)

Bakgrund
- Vad arbetar du med idag?
- Vad har du för roll i organisationen?
- Hur länge har du arbetat med detta?
- På vilket sätt är du inblandad i arbetet med miniPakt?
- Beskriv kort din arbetsdag som vårdbiträde
Användning av miniPakt
-

Till vad används systemet?
Vilka delar av organisationen/arbetsuppgifter stödjer systemet?
Hur använder du miniPakt? Beskriv vilka delar av arbetet som
miniPakt stödjer.
Hur jobbade ni före införandet av miniPakt?
Är det någon förändring?
Har det blivit bättre?
Vad har blivit bättre?
Uppfattar du systemet som ett stöd i arbetet?
Är det något som är jobbigt med att använda miniPakt?
Är det något som är negativt med att använda miniPakt?
Vilka grupper har tillgång till systemet?
Vad registrerar ni i miniPakt?
När/vem registrerar ni i miniPakt? Hur ofta? Vid vilket tillfälle? Varför?
När/vem läser ni i miniPakt? Hur ofta? Vid vilket tillfälle?
Varför?
Tar ni ut någon annan typ av information? Hur ofta? Vid vilket
tillfälle? Varför?
Skickar ni informationen till någon annan? Sammanställer ni
information från miniPakt?

-

Har du gått någon utbildning?
Hur gick den till?
Vilka gick den?

-

Vilken var orsaken till att miniPakt utvecklades?
På vems initativ

Utveckling och avveckling av MiniPakt
- Var du med i utvecklingen av miniPakt?
- Vilka problem hade ni sett som ni ville lösa?
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-

-

Vad hoppades ni uppnå med miniPakt?
- Vad var målet med att använda miniPakt?
- För vilka grupper utvecklades miniPakt?
- Har även andra grupper haft nytta av systemet?
Hur blev det? Uppfylldes förväntningarna?

-

Hur arbetade ni med utvecklingen?
Hur var arbetet organiserat?
Vilka var involverade?

-

Varför ska ni sluta använda miniPakt?
- På vems initiativ har det beslutet tagits?
- Är det något ni ska göra annorlunda i det nya systemet?
- Är du med i arbetet med det nya systemet?
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Bilaga 6

Dokument i mini-pAKT
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Bilagor

DocIT

Bilaga 7

Sammanställning av genomförda intervjuer i samband med upphandlingen av DocIT i Örebro kommun

Roll
Enhetschef/utbildare

Intervjudatum
2003-05-13

Arbetsterapeut

2003-04-29

Medicinskt ansvarig
sköterska (MAS)
Systemansvarig
Enhetschef/utbildare
Biståndshandläggare/utbildare
Verksamhetsutvecklare,
och kundstöd WM-data.

sjuk- 2003-04-15
2003-04-04
2003-02-05
2003-01-21
sälj- 2003-01-10

Enhetschef

2003-01-09

Projektledare WM-data

2003-01-08

Systemägare

2002-04-29

Arbetsterapeut

2002-04-16

Politisk sekreterare

2002-03-06

Styrgruppens ordförande

2002-03-05

Kommunalråd ansvarig
äldreomsorgsfrågor

för 2002-03-04

Systemansvarig & Projektle- 2001-12-05
dare Safe-IT
Arbetsterapeut
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2001-08-29

Upptagningsteknik
Telefonintervju/
anteckningar
Telefonintervju/
anteckningar

Fokus

Erfarenhet av användning av VO.
Erfarenheter av användning av HSL-delen och
kravuppfyllande.
Telefonintervju/ Erfarenheter av användanteckningar
ning av HSL-delen.
E-post
Användning av HSL.
Anteckningar
Erfarenhet av användning av VO.
Anteckningar
Erfarenheter av användning av VO.
Anteckningar

Samarbete med Örebro
kommun, datorisering
av äldreomsorg, arbetet
på WM-data.
Anteckningar
Erfarenhet av användning av VO.
Telefonintervju/ Samarbete med Örebro
anteckningar
kommun, användning
av DocIT samt systemanpassningar.
Bandspelare
Förväntningar på användning av VO.
Telefonintervju/ Samarbetet med WManteckningar
data och diskussion om
kravuppfyllande.
Bandspelare

Förväntningar på ITsystem inom äldreomsorg. Beslutsvägar. Politiska överväganden och
prioriteringar.
Telefonintervju/ Styrgruppens roll. Uppanteckningar
handlingsprocessen.
Förväntningar på ITsystemet.
Bandspelare
Förväntningar på datorisering av äldreomsorgen.
Äldreomsorgspolitik.
Bandspelare.
Upphandlingsprojektet,
Genomfördes av förväntningar på ITstudenter
systemet.
Telefonintervju/ Diskussion om val av

Distriktssköterska

2001-08-23

anteckningar
Bandspelare

Undersköterska

2001-08-16

Bandspelare

Biståndshandläggare

2001-08-16

Bandspelare

Arbetsterapeut

2001-08-09

Bandspelare

Enhetschef/arbetsterapeut

2001-06-28

Bandspelare

leverantör.
Förväntningar på ITsystem. Upphandlingsprocessen.
Förväntningar på ITsystem. Arbetet med
upphandlingen.
Förväntningar på ITsystem.
Förväntningar på ITsystem. Upphandlingsprocessen.
Förväntningar på ITsystem. Upphandlingsprocessen.

Dokument som legat till grund för datainsamling:
• WM-datas svar på anbudsförfrågan
• Anbudsförfrågan med bilagor
• Remiss användarkrav
• Minnesanteckningar FU-gruppen
• Protokoll Styrgrupp IT Äldre och funktionshindrade
• Dokumentation från utredning av användarkrav
• Tidplaner
• Minnesanteckningar Safe-IT och DocIT
• Utvärdering av inkomna anbud
• Beslutsunderlag upphandling
• Dokument och förstudie avseende utvecklingsprojekt HSL
• Projektdirektiv
• Dokument, anteckningar och protokoll rörande avveckling av
EBBA
• Dokument avseende anpassning
• Avtal
• Örebro kommuns IT-strategi
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Bilaga 8

Exempel på intervjufrågor (intervju med framtida
systemanvändare)

Bakgrundsfrågor
- Vad jobbar du med?
- Hur länge har du ar betat med det?
- Kan du beskriva en arbetsdag?
- Vilken är din roll?
Datorisering
- Tycker du att det är bra att man datoriserar äo?
o Varför?
o Varför inte?
-

-

Vad hoppas du förändras i och med datoriseringen?
Vilka delar i ditt arbete tror du kommer att beröras?
o På vilket sätt?
Vilka ska använda systemet?
Vem har tagit initiativ till datoriseringen?
Vem driver detta arbete nu?
Har du kunnat påverka?
o På vilket sätt?
o Hur har arbetet gått till?
Vilket av de förevisade systemen föredrar du?
o Varför?
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Bilagor

SÅVA

Bilaga 9

Sammanställning av intervjuer i KIT

Intervjudatum
2003-09-22

Upptagningsteknik
Bandspelare

2003-09-22

Bandspelare

2003-03

Telefon

Enhetschef

2002-12-20

E-post

Vårdbiträde Tallboda

2002-02-05

Bandspelare

Vårdbiträden Askeby

2002-04-15

Anteckningar

Enhetschef Askeby

2002-04-15

Anteckningar

Vårdbiträde Tallboda

2002-02-05

Bandspelare

Vårdbiträden och enhetschef Askeby
Enhetschef Tallboda

2002-05-05

Anteckningar

2002-02-05

Anteckningar

Enhetschefer Linghem

2000-03-09

Vårdbiträde Linghem schemaläggare
Vårdbiträde

2000-03-09

Vårdbiträde Linghem

2000-01-21

Vårdbiträde Linghem

2000-01-21

Enhetschef

2000-01-21

Enhetschef

2000-01-21

Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare

Användare
SÅVA/vårdbiträde natt
Användare
SÅVA/vårdbiträde dag
Enhetschef

2000-03-09

Fokus
Erfarenheter av användning
av SÅVA
Erfarenheter av användning
av SÅVA
Erfarenheter av användning
av SÅVA
Erfarenheter av användning
av SÅVA
Planering, dokumentationsrutiner & datorisering
Planering, dokumentationsrutiner & datorisering
Planering, dokumentationsrutiner & datorisering
Planering, dokumentationsrutiner & datorisering
Återkoppling intervju 200204-15
Beskrivning Tallboda, planering, dokumentationsrutiner & datorisering
Uppföljning, kvalitetsarbete
& rutiner inom hemtjänst.
Planering

Vårdbiträde Linghem

1999-12-09

Bandspelare

Arbetsrutiner inom hemtjänst
Dokumenthantering & kunskapsöverföring
Dokumenthantering & kunskapsöverföring
Dokumenthantering & kunskapsöverföring
Dokumenthantering, rutiner, kvalitetsuppföljning &
kunskapsöverföring
Rutiner vid hemtjänst

Vårdbiträden i Linghem (4
intervjuer)
Enhetschef

1999-11-22

Enhetschef

1999-11-03

Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare
Genomfördes av
annan forskare

Informationsöverföring &
lärande
Dokumenthantering & kunskapsöverföring
Dokumenthantering & kunskapsöverföring

1999-11-03
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Bilaga 10

Exempel på intervjufrågor (intervju med användare
av SÅVA inom Åkerbo omsorg

Bakgrund
- Vad har du för arbetsuppgifter?
- Hur länge har du jobbat här?
- Vart jobbar du?
Datorvana
- Vad har du för datorvana?
- Har du någon annan datorvana än SÅVA?
- Har du någon annan datautbildning?
- När gick du den?
Användning av SÅVA
- Hur använder du SÅVA?
- Till vad använder du SÅVA?
- Hur ofta?
- När?
- När började du använda SÅVA?
- Har du fått gå utbildning?
- När?
- Vilka delar använder du?
- Varför?
- Vilka delar använder du inte?
- Varför?
- Vilka andra använder SÅVA?
- Till vad?
- När?
- Hur ofta?
- Bra?
- Dåligt?
Effekter av användning av SÅVA
- Har det blivit några förändringar i arbetet på grund av
SÅVA?
- Har
det
blivit
några
förändring
i
organisationen/verksamheten på grund av SÅVA?
- Märker vårdtagarna någon skillnad?
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