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Abstract 

The Swedish Work Environment Authority published a report in 2015 on digital work 

environment, where they established a definition of digital work environment.     To examine 

a digital work environment I chose a profession not directly related to knowledge work, but 

a profession working  with people with functional disability living in group-homes, because 

a digitalization of work is to occur in almost all professions today. To examine the digital 

work environment I conducted a qualitative study including four semi-structured interviews 

with those who work in group-homes.  The study was limited to the journal system Procapita 

and how the work with documenting in the digital system affected the digital work 

environment, though the workers were talking about other technical artefacts that could also 

relate to digital work environment.  The interviews showed some cognitive, psychosocial and 

physical work environment problems, changes in demands from the organization due to 

digitalization of work and also benefits from digitalization of the journal system, but no 

conclusive facts can be drawn due to lack of comprehensive data.  Attention to digital work 

environment is crucial because work environment is changing due to digitalization. Some 

suggestions to further research is presented. 
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1. Inledning  
Digitalisering av samhället och dess funktioner ger förutom privata följder också konsekvenser 

för arbetsmiljön vi upplever på jobbet. Även jobb som inte uttryckligen är IT-jobb blir 

digitaliserade och vi använder oss av IT i olika former inom områden som huvudsakligen inte 

var av digital karaktär tidigare.  

 I takt med digitaliseringen av arbeten blir den digitala arbetsmiljön viktigare, 

Arbetsmiljöverkets definition av den lyder: ”Den arbetsmiljö, med dess problem och 

möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets 

stödsystem och verktyg digitaliseras” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 15). Det innebär att när 

arbetsmiljöproblemen förr fokuserade på buller, säkerhetsrisker och andra fysiska aspekter så 

utökas nu panoramat till att även innefatta hur människan interagerar med IT-system och 

vilka psykiska och fysiska konsekvenser det får. Några fackförbund har varit engagerade i detta 

och skapat checklistor för digitala skyddsronder. I dagspressen har vi redan fått varningar om 

att stillasittande jobb skapar problem, många lösningar har presenterats som löpband på 

kontoret och höj- och sänkbara skrivbord. Det står också ofta i dagspressen att dagens 

människa riskerar att bli utmattad fort och att gemene man upplever stress i högre grad. Dock 

nämns sällan att arbetsmiljön har andra kognitiva och psykosociala aspekter att ta hänsyn till 

nu när digitaliseringen går för egen maskin. Digitaliseringskommissionen (2014) som genom 

regeringen har lagt fram delbetänkanden konstaterar att genom att vi i Sverige också har en 

åldrande befolkning som lever längre och är friskare och att prognosen för att antalet 

förvärvsarbetande kommer att minska, det ställer krav på att fler måste jobba längre för att 

behålla välfärden. Det ställer också krav på att den digitala arbetsmiljön är god, då kognitiva 

funktioner hos människan blir sämre med åren. 

 Att vara boendehandledare är inte ett arbete som direkt relateras till IT-jobb. I arbetet 

jobbar man med människor som har en funktionsnedsättning, och stödjer dem i att få en 

självständig vardag och att vara inkluderad i samhället. Arbetet är pedagogiskt i sin karaktär 

men kan också inkludera omvårdnad i vissa fall. Men liksom övriga samhällets digitalisering 

så digitaliseras även boendehandledarnas arbete i mångt och mycket, om än tyngdpunkten i 

arbetet inte är digitalt. Den information som samlas kring en brukare1 om det vardagliga livet 

samt vilka arbetssätt som man ska jobba med dokumenteras i mitt fall i det digitala systemet 

Procapita. Det sociala dokumentationssystemet är ett arbetsredskap som ska användas 

dagligen och fungera både som ren social journal samtidigt som den är ett kommunikativt 

redskap mellan boendehandledarna i arbetslaget 

1.1 Frågeställning 
Hur upplever boendehandledare sin digitala arbetsmiljö? 
  

                                                        

 
1 ”(inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten”  (Kopierat från Socialstyrelsens termbank) 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med ett digitalt dokumentationssystem 

medskapar den digitala arbetsmiljön hos boendehandledare samt att visa på vilka 

beståndsdelar hos ett socialt dokumentationssystem som användarna tycker är viktiga för just 

deras arbete. Då boendehandledare inte varken är pedagogisk personal eller medicinsk 

personal ställer det krav på bra dokumentationssystem som matchar detta. Upplevelsen av, 

om och hur dokumentationssystemet uppfyller kraven från användarna borde rimligtvis i hög 

grad påverka om deras digitala arbetsmiljö är bra och genom att göra denna studie vill jag 

kunna ge en bild av hur boendehandledares digitala arbetsmiljö är i dagsläget och därigenom 

bidra med kunskap inom området.  

1.3 Avgränsningar 
Eftersom begreppet digital arbetsmiljö är ett relativt brett begrepp som innehåller många delar 

har jag i denna rapport valt att avgränsa till boendehandledares arbete med det digitala 

dokumentationssystemet, då det är ett centralt arbetsverktyg för deras arbete. Under 

socialförvaltningen ryms också många kategorier av yrkesgrupper som använder sig av samma 

system, varav jag valt att endast fokusera på boendehandledare som jobbar på gruppboende, 

där brukarna fått sin insats beviljad enligt LSS 9 § 9. Kunskapen om hur man dokumenterar 

och kunskapen om att arbeta med det digitala dokumentationssystemet skiljer sig åt, för att 

kunna dokumentera bra måste man ha kunskap om hur en dokumentationsprocess ser ut och 

vad den innehåller och vilket syfte man har med att dokumentera. Att dokumentera har funnits 

med i åratal, även på den tid där man dokumenterade på papper som man sedan samlade i 

pärmar. Det vill säga att det är en arbetsuppgift som delvis består av kunskap om, hur och när 

man dokumenterar och kunskap om hur man sedan skriver in detta i ett 

dokumentationssystem. Jag har valt att endast fokusera på arbetet med det digitala 

dokumentationssystemet. 
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2. Relaterad forskning 

Digital arbetsmiljö är ett relativt nytt begrepp. Det har under en tid varit känt att IT-system, 

datorer och andra tekniska artefakter har en påverkan på arbetsmiljön och i litteraturen hittar 

man ofta IT-systems påverkan på arbetsmiljö i kombination med psykosocial arbetsmiljö eller 

kognitiv arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket menar i sin rapport ”Digital arbetsmiljö” (2015) att 

kartläggningen av digital arbetsmiljö måste relatera till samhällets digitalisering, och en 

kartläggning av detta har utförts av Digitaliseringskommissionen 2014. Här talar man bland 

annat om en gränslöshet som finns mellan arbetsliv och privatliv till följd av digitalisering 

(Arbetsmiljöverket, 2015), men det är inte något som kommer undersökas i min studie. Om 

man använder digital work environment som sökbegrepp på engelska hittas oftast artiklar om 

själva användargränssnittet eller den digitala miljön som är i datorn, inte arbetsmiljö som 

relaterar till arbetslivet. Arbetsmiljöverkets (2015) slutsatser och diskussioner landar i att 

problemet med digital arbetsmiljö är komplext, och denna komplexitet gör att vetenskapliga 

studier är för avgränsade. Detta har jag också sett, i sökningar om digital arbetsmiljö blir det 

väldigt få träffar, men om man sedan delar upp i kognitiv, psykosocial och fysisk arbetsmiljö 

till följd av digitalisering hittar man desto mer vetenskaplig litteratur. Medicinska 

journalsystem som digitaliserats finns det relativt gott om undersökningar av. Vidare menar 

Arbetsmiljöverket (2015) att om än problemen varit kända en tid så saknas vilja, kunskap och 

ansvar i hur man bemöter dessa problem. För att förstå de olika områden som tillsammans 

utgör en digital arbetsmiljö har jag valt att redovisa kunskap om alla tre områden men med 

fokus på kognitiv och psykosocial arbetsmiljö.  

2.1 Om digital arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverkets rapport om Digital arbetsmiljö definierar digital arbetsmiljö som ”Den 

arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som kognitiv art, 

som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras” (Arbetsmiljöverket, 

2015, s. 15).  

 Rapporten delar in digital arbetsmiljö i tre olika perspektiv, fysisk, psykosocial och kognitiv 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). Den psykosociala och kognitiva arbetsmiljön redovisas 

nedan. Den fysiska arbetsmiljön innefattar förutom ergonomi och risk för stillasittande även 

hur lokalen är planerad (Arbetsmiljöverket, 2015). I en arbetsmiljö där endast en dator finns 

tillgänglig för flera användare finns här ett samband med kognitivt perspektiv på arbetsmiljö 

till exempel om datorn är placerad i ett kontor där flera personer går ut och in, och därmed 

kanske påverkar den enskildes fokus och stör i arbetet. Dessa områden grenas sedan ytterligare 

ut i olika perspektiv, där jag då, liksom arbetsmiljöverkets rapport, valt att lägga tyngdpunkten 

i min studie på den psykosociala och kognitiva delen av begreppet digital arbetsmiljö och vad 

det innefattar om än den fysiska delen av digital arbetsmiljö också kommer att nämnas. 

Arbetsmiljöverkets rapport Digital arbetsmiljö (2015) fokuserar mestadels på arbete med 

bildskärm och inga andra digitala verktyg, och så har jag också avgränsat i min studie, trots att 

boendehandledarna själva i intervjuerna nämner att de jobbar med flera olika digitala verktyg. 
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2.2 Kognitiv arbetsmiljö  
Människans hjärna innehar ett antal kognitiva förmågor som till exempel perception, minne, 

inlärning, tänkande och språk där den kognitiva psykologin studerar dessa funktioner och hur 

information bearbetas av hjärnan (Groome, 2010). Klingberg (2007) ger exempel på att 

människan idag har en hjärna som är liknande den hjärna Cromagnonmänniskan hade för 

flera tusen år sedan men då var den mest avancerade tekniska saken en pilspets av sten. 

Informationsflödet idag är betydligt större än informationsflödet då, och Klingberg (2007) 

menar att de människor som du och jag möter på en dag motsvarar kanske antalet människor 

Cromagnonmänniskan mötte på ett år. Idag ställs högre krav än tidigare på kognitiva förmågor 

i arbetslivet och vi arbetar mer och mer i en informationsrik arbetsmiljö (Karlsson, Classon, & 

Rönnberg, 2014).  

 Kognitiv arbetsmiljö är hur IT-system är anpassade efter människans kognitiva förmågor. 

Kognitiva funktioner är som sagts ovan bland annat minne, problemlösning, inlärning och 

beslutsfattande och de är dessa funktioner som är oftast i fokus när man pratar om 

arbetsmiljöproblem och digitalt arbete (Arbetsmiljöverket, 2015).  

 Kognitiva arbetsmiljöproblem är faktorer som på negativt sätt stör eller hindrar de 

kognitiva funktioner som finns hos människan och uppstår när IT-systemen inte är anpassade 

till människans kognitiva förmågor eller till arbetets krav (Arbetsmiljöverket, 2015). Hur IT-

stödet ser ut och hur lätt eller svårt det är att överblicka den informationsmängd som det 

presenterar är viktigt ur kognitivt perspektiv, att behöva koncentrera sig mer på att fundera ut 

hur IT-stödet fungerar istället för att kunna fokusera på sin arbetsuppgift är en onödig 

belastning som gör att användaren lättare gör fel och blir långsammare (Arbetsmiljöverket, 

2015). Exempel på onödiga kognitiva belastningar är att logga in och ut ur system, fylla i 

onödiga uppgifter och navigera sig ut och in i olika delsystem (Arbetsmiljöverket, 2015). För 

att kunna förstå och skapa sig en bild av vad kognitiva förmågor är och hur de är relaterade till 

en kognitiv arbetsmiljö beskriver jag dem kort nedan och diskuterar även hur de kan hänföras 

till digital arbetsmiljö.  

2.2.1 Uppmärksamhet och perception 
En viktig del i människans kognitiva förmågor är perception, eller vardagligt kallat 

varseblivning. Perception är processen där hjärnan inhämtar, tolkar och sorterar 

informationen som sinnena ger (Phillips, 2013). För att vi ska kunna inhämta och tolka 

information är uppmärksamhet en förutsättning (Phillips, 2013). Genom att människan inte 

har en oändlig förmåga att ta in information och bearbeta den så pågår ett ständigt urval och 

det varierar mellan människor beroende på humör, livssituation eller om vi upplever något 

fysiskt som till exempel hunger eller trötthet (Philips, 2013). Klingberg (2007) menar att 

genom att man riktar uppmärksamhet mot något så väljer man ut information. Vidare skriver 

Klingberg (2007) att människan har tre olika sorters typer av uppmärksamhet, dessa är 

kontrollerad uppmärksamhet, stimulusdriven uppmärksamhet och vakenhetsgrad. De första 

två typerna av uppmärksamhet är av selektiv karaktär där uppmärksamheten riktas mot något 

specifikt men vakenhetsgrad är inte selektiv utan varierar ständigt och kan i vissa fall påverkas 

av till exempel kaffe eller att man fått en förvarning om att något ska hända (Klingberg, 2007).  
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2.2.2 Minne och arbetsminne 
Människans minne är en komplex funktion och består av många olika processer, man brukar 

tala om semantiskt minne och episodiskt minne (Karlsson, Classon, & Rönnberg, 2014). När 

det gäller minne är det framförallt arbetsminnet hos människan som belastas mest vid 

bildskärmsarbete, då det är en stor mängd information som ska bearbetas och sedan användas 

funktionellt till att lösa arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket, 2015). Här finns också en koppling 

till fysisk arbetsmiljö, och hur den ska vara utformad för att minska störningar. 

 Arbetsminnet hos människan är det som gör att vi bland annat kan tänka, planera och 

resonera, det är en parallell process där hjärnan bearbetar ny information samtidigt som redan 

bearbetad information hålls kvar (Conway, 2007). Conway (2007) skriver att det är 

människans största förmåga men att den också är begränsad.  

   Arbetsminnet har en begränsad kapacitet och blir då känsligt för störningar 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Det innebär att all relevant information bör visas på skärmen och 

vara presenterad på bästa sätt för att minska belastningen på arbetsminnet (Arbetsmiljöverket, 

2015).  Att navigera i ett IT-system som inte presenterar en helhetsbild eller om informationen 

ser likadan ut och IT-systemet bara visar vissa delar av den gör också att kognitiv kapacitet går 

åt att minnas och försöka identifiera valda informationsdelar istället för att användas till 

arbetsuppgiften (Arbetsmiljöverket, 2015). 

2.2.3 IT-stödets utformning och kognitiv ergonomi 
Kognitiv ergonomi är hur arbetsmiljö och arbetets organisation inverkar på människan ur 

kognitionspsykologiska perspektiv (Karlsson, Classon, & Rönnberg, 2014). Det är ett brett fält 

men Karlsson et al (2014) talar om att det är tre områden som står ut, dessa är förstärkt 

kognition, anpassning och design av bland annat gränssnitt och adaptiva gränssnitt. Kognitiv 

ergonomi handlar i de flesta litteratursökningar om hur man kan anpassa system utifrån 

kognitiva förmågor, till exempel i flygplansövervakning, övervakning i kärnkraftverk eller 

andra arbeten där stressen och graden av noggrannhet är hög.  

 Arbetsmiljöverket ger allmänna råd om att teknik bör utformas och anpassas till arbetet i 

AFS 2015:4, föreskrifterna för Organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2015). Anpassningen av IT-stödet och hur väl det stöder kognitiva förmågor hos människan är 

av relevans, då det annars kan ge upphov till kognitiv belastning, irritation och frustration 

(Sellberg & Susi, 2014). Det finns en mängd olika perspektiv på hur ett IT-system ska vara 

utformat för att vara anpassat till människans kognitiva funktioner men IT-systemen bör 

anpassas efter situation och arbetsuppgift (Arbetsmiljöverket, 2015)  

 Helhetsbilden är också viktig för lärandet och förståelsen av den process man arbetar i, och 

IT-system bör således också stödja det lärandet genom att man bör kunna se helhetsbilder, 

följa ett ärende över tid och återkoppla tillbaka till användaren på vilket resultat som arbetet 

gett upphov till (Arbetsmiljöverket, 2015). Att anpassa ett IT-stöd, i ett arbetsmiljöperspektiv, 

genom att ta hänsyn till kognitiva perspektiv är en del i kognitiv ergonomi (Karlsson, Classon, 

& Rönnberg, 2014).  
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2.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö kan definieras som den egna individens upplevelse av arbetet och 

miljön i relation till andra på arbetsplatsen, det vill säga den miljö som inte innefattar fysiska 

aspekter, utan relationer, stress och konflikt med flera (Zanderin, 2005). Denna definition är 

i samklang med Gunnarsson, Johansson, & Stoetzer (2016, s 10) där de definierar social 

arbetsmiljö såsom ”Hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt 

omkring oss, till exempel medarbetare och chefer”. Arbetsplatsen och människans 

välbefinnande i den är viktig då människan är en social varelse och i relation med andra skapar 

sig ett sammanhang och en identitet (Kazemi, 2009). Vidare menar Kazemi (2009) att 

välbefinnande hos den enskilda individen beror på flera olika faktorer som samspelar, dessa 

är social integration, social acceptans, socialt bidrag, socialt förverkligande samt socialt 

sammanhang. Det innebär att individen för sitt välbefinnande behöver uppleva 

sammanhållning och acceptans, tillit, bekräftelse, känna att man bidrar till sitt arbete och att 

känna att man kan få utvecklas och har en mening med sitt arbete (Kazemi, 2009). Även om 

Arbetsmiljöverket (2015) och andra rapporter menar att det blir i huvudsak organisatoriska 

följder när man digitaliserar arbete så kan införande av teknik påverka individen på så sätt att 

den inte känner de saker som Kazemi (2009) menar är viktigt för en känsla av välbefinnande. 

2.3.1 Stress och organisation 
Psykosocial arbetsmiljö handlar i huvudsak om organisatoriska och sociala faktorer, inom 

detta begrepp ryms faktorer såsom hög arbetsbelastning, oklara förväntningar, 

förändringsarbete och oro av olika slag (Arbetsmiljöverket, 2015).  När man talar om 

organisatoriska arbetsmiljön definierar Gunnarsson, Johansson, & Stoetzer (2016, s 10) i 

vägledning för föreskriften AFS 2015:4 den som ”…resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, 

kommuniceras och hur beslut fattas” och författarna väljer i vägledningen att istället för att ta 

den breda definitionen av psykosocial arbetsmiljö att tydliggöra den organisatoriska och 

sociala delen av arbetsmiljö för att de menar att det är där arbetsgivaren kan göra sina insatser. 

I vägledningen tas inte digital arbetsmiljö upp men digitalisering av arbete kan ge 

konsekvenser i hur man kommunicerar beslut, fattar dem och att arbetet kan ordnas på annat 

sätt som följd av digitalisering. 

 Det är de organisatoriska faktorerna i kombination med digitalisering av administrativa 

system som mest riskerar att påverka arbetstagarnas arbetsuppgifter och hur arbetet blir 

organiserat (Arbetsmiljöverket, 2015). Schabracq, Winnubst, & Cooper (2003) har en lite mer 

sammanvävd beskrivning av digitalisering och organisation, där de väver samman kognitiva 

arbetsmiljöaspekter med organisatoriska aspekter, men där går också att läsa att stressfaktorer 

för digitalisering av arbetet är ökade krav att hantera inte bara sin arbetsuppgift utan även IT-

systemet och en komplex informationsmängd och att digitaliseringen kan orsaka oklara roller 

i organisationen. Arbetsmiljöverket (2015) beskriver nästan samma sak, en ökad 

informationsmängd och krav av kvalitativ art i kombination med högre arbetstakt som följd av 

digitalisering kan göra att människan får en högre mental belastning som leder till  känslan av 

att inte räcka till eller att man inte förstår, vilket blir en riskfaktor för stress. Ungefär samma 

stressfaktorer redovisas av Øystein & Fuglseth (2014) men de tillägger också stress orsakad av 

att IT kommer att hota anställningstryggheten samt att ständigt vara uppkopplad suddar ut 
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gränsen mellan privat- och arbetsliv. Cooper et al. (2003) skriver också om mikrostressorer, 

småfel som IT-systemet kan orsaka men som förekommer ofta, och om större tekniska fel till 

exempel där information går förlorad som orsaker tilll stress hos individer. Människor har 

varierande grad av reaktion på stress, en del tål mer medan andra tål mindre, och Cooper et 

al. (2003) talar om en stressbuffert som skyddar individen mot stress. Dessa är att uppleva 

kontroll, teknisk kunskap och utbildning samt att man kan få hjälp antingen av kollegor eller 

IT-support (Cooper et al. 2003).  Exakt detta hittar man också beskrivet i Arbetsmiljöverket 

(2015) där de beskriver att organisationsförändringar som har brister kan orsaka stress i form 

av ökade krav, sämre kontroll och sämre socialt stöd. Øystein & Fuglseth (2014) redovisar 

också att teknisk support, socialt stöd och att vara delaktig i processens början fungerar som 

skydd mot ohälsosam stress. Om digitaliseringen har som följd att arbetsstyrkan minskar, 

minskar också det sociala stödet om man behöver hjälp (Arbetsmiljöverket, 2015) och då torde 

det ha som följd att stressbufferten minskar.  

 Arbetsmiljöverket (2015) skriver dock att digitalisering inte kan hänföras som den enda 

orsaken till stress och inga generella samband finns utan framhåller att digitaliseringen är en 

organisationsförändring och inte bara nytt teknikstöd och ska också ses som det, samma 

uttryck för detta beskrivs av Cooper et al (2003). Arbetsmiljöverket (2015) framhåller dock att 

om användarna är involverade i förändringsprocessen minskar det risken för stress. 

 Teknostress är en term som defineras som ”den mentala stress hos individen som orsakas 

av användningen av IT i arbetet” (Øystein & Fuglseth, 2014). Øystein & Fuglseth (2014) 

redovisar att stressen uppkommer när kraven från organisationen överstiger den egna digitala 

kompetensen och påverkar således välbefinnandet hos individen. Teknostress kan 

argumenteras vara en del i en psykosocial arbetsmiljö som uppkommer till följd av 

digitalisering av arbete.  

2.4 Att skapa en bra digital arbetsmiljö 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är en del i att skapa och bibehålla en god digital arbetsmiljö. 

Vid en snabb sökning av ”digital skyddsrond” på internet får man flera träffar på checklistor 

för digitala skyddsronder som bland annat Vision, Prevent och Sunt arbetsliv har på sina 

hemsidor. Där frågar man om inte bara hårdvara och uppkoppling fungerar utan även hur 

användare upplever system samt om utbildningar som behövs. För att man ska kunna förstå 

behovet av digitala skyddsronder så behövs det uppmärksammas att det finns en digital 

arbetsmiljö, vilket jag anar att fackförbunden uppmärksammat i större utsträckning och 

jobbar med att sprida kunskap om det.  

 För att skapa en god digital arbetsmiljö krävs också att man redan i beställarskedet av ett 

verksamhetssystem är medveten om vad digital arbetsmiljö är och varför man önskar nya 

system. Beställarkompetens är enligt Arbetsmiljöverket (2015) en viktig komponent.  

Rapporten ”Att beställa användbara IT-system” av Walldius & Thorén (2014) tar upp vikten 

av användbarhet och tillgänglighet. De skriver vidare att man kan urskilja motiv för att 

systemen ska vara tillgängliga och användbara, dessa är ökad effektivitet, sänkta 

användningskostnader, mindre behov av stöd, minskad ohälsa och bättre servicekvalitet.  
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  Att digitalisera arbete är inte endast att man inför teknik utan bör också ses som en 

organisationsförändring, inte bara att det ska vara en självgående process som digitalisering 

ofta kan vara.  
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3. Metod och metodansats 

3.1 Val av metodansats 
Min metodansats är viktigt att först fastställa, för det kommer styra undersökningen i hur jag 

problematiserar min fråga, hur jag angriper den och hur jag analyserar mina insamlade data 

(Fejes & Thornberg, 2009). Då min studie handlar om människors upplevelse passar kvalitativ 

metod bäst in i min frågeställning och i mitt syfte. Jag har valt att utgå från hermeneutisk teori, 

då den är holistisk (Hartman, 2004) och närmar sig fenomen genom att försöka tolka, förstå 

och förmedla det som undersökts (Fejes & Thornberg, 2009). I hermeneutiken krävs ingen 

slutsats i form av modell eller teorigenererande kunskap utan poängen är att återge en tolkning 

av en verklighet (Hartman, 2004) vilket ligger väl i linje med min frågeställning och mitt syfte. 

 Hermeneutiken har fyra huvudmoment i forskningsprocessen, tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring (Gustavsson, 2004). Hermeneutikens grundsats är att det inte kan 

bli en absolut sanning, utan tolkningen av en text sker alltid i ett sammanhang som forskaren 

bör ta hänsyn till och förstå (Patton, 2015). Texten i mitt fall är transkriptioner av intervjuer 

som jag genomfört. Att tolka är att förmedla en innebörd och betydelse (Gustavsson, 2004) 

hos det man studerar och genom tolkningen skaffar man sig förståelse (Hartman, 2004). 

Patton (2015, s 137) menar att för att få validitet i tolkningen, nås den bäst genom att flera 

forskare studerar och tolkar samma fenomen tills att man är överens om vad det betyder, för 

att sedan kunna få in den i ett kunskapssammanhang. Ansatsen är induktiv, det vill säga att 

empirin kommer före teorin, men i den hermeneutiska spiralen så kommer teorin in senare i 

processen som en del i att förklara, utmana och fördjupa (Fejes & Thornberg, 2009). 

 ”Utan förförståelse, ingen förståelse” (Gustavsson, 2004, s. 75)  är något som 

hermeneutiken menar är viktigt att det finns. För att kunna förstå ett fenomen bör en 

förförståelse finnas, men det är viktigt att komma ihåg att förförståelsen hos forskaren aldrig 

är neutral utan den bygger på tidigare erfarenheter och lärdomar (Gustavsson, 2004). 

Forskarens egna förståelse av världen kommer också påverka förståelsen av fenomenen man 

studerar (Patton, 2015). Det är både en styrka och ett hinder i denna studie då jag har en 

tidigare erfarenhet av yrkesrollen som boendehandledare och har också själv jobbat med det 

system jag kommer att undersöka användarnas upplevelse av. Min förförståelse är djup, då jag 

jobbat som boendehandledare det senaste året och fortfarande har en tjänst som 

boendehandledare. Jag har också tidigare varit boendehandledare på ett annat boende där jag 

var i nästan 18 månader. Det innebär i praktiken att jag dagligen jobbat med det system vars 

användarupplevelse jag studerar. Detta beaktar jag i min dataanalys där det är viktigt att jag 

försöker separera mina egna förutfattade meningar från vad som analyseras i texten (Fejes & 

Thornberg, 2009). Gustavsson (2004, s 75) menar att det finns en relation mellan förståelse 

och förklaring, för att människan ska kunna visa att hen förstått måste hen kunna förklara och 

likaså kunna förklara för att förstå. Detta kopplas också ihop med tolkning, förståelse och 

förförståelse, att genom att arbeta dynamiskt mellan dessa fyra olika moment som går i en 

spiral gräver forskaren djupare i tolkningen (Gustavsson, 2004) .  I spiralen är också tidigare 

forskning viktigt att ta med, då redan befintlig kunskap kan fördjupa och utmana tolkningen 

(Fejes & Thornberg, 2009).  
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 Hermeneutiken skiljer sig från positivism genom att i hermeneutisk teori så står olika 

föreställningar i relation med varandra, och utgör inte endast orsak och verkan (Hartman, 

2004). Hartman (2004) beskriver att om en föreställning ändras, ändras även andra 

föreställningar som är relaterade till den första. En styrka med teorin är att det finns många 

riktningar inom den som kompletterar varandra i analysens genomförande (Fejes & 

Thornberg, 2009) samt att de mönster och föreställningar som man upptäcker inte endast är 

orsak och verkan, utan att de, som Hartman (2004) beskriver, hänger ihop och är dynamiska 

i sin natur. 

3.2 Val av datainsamlingsmetod 
För att kunna fånga upplevelsen av ett IT-system och kunna sätta det i sammanhanget digital 

arbetsmiljö genom tolkning, valde jag intervju som datainsamlingsmetod. Att välja intervju 

som ett sätt att få kunskap innebär inte bara att två personer möts, varav den ena ska fråga och 

den andra svara utan innebär många olika val och etiska perspektiv som forskare har att ta 

ställning och hänsyn till (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare menar Kvale & Brinkmann (2014) 

att intervjun i sig kan ses mer som ett hantverk än en metod och att kvaliteten hos kunskapen 

man finner i intervjun påverkas om forskaren inte är skicklig nog att kunna interagera med 

den som intervjuas utan strikt följer regler utan att reflektera. Lantz (2013) menar också att 

samspelet mellan respondenten och intervjuaren påverkar resultatens tillförlitlighet och 

därmed är det viktigt att intervjuaren har kunskap om hur man hanterar dynamiken i intervjun 

för att föra samtalet framåt och fokusera på uppgiften. Det ställer krav på intervjuaren att 

kunna ställa frågor, samspela, kunna följa upp svar och ha en viss förkunskap om ämnet (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

 Att genomföra en kvalitativ intervju kräver också att man reflekterar över etiska 

problemområden som man kan möta, Kvale & Brinkmann (2014) presenterar fyra områden 

som man bör ta i beaktning före, under och efter intervjun. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 113). Dessa 

områden återfinns även i Vetenskapsrådets publikation ”Forskningsetiska principer” (2002) 

och Ritchie, Lewis, McNaughton Nicholls, & Ormston (2014). Detta innebär i praktiken att jag 

inför min intervju informerat mina respondenter om att intervjun sker på frivillig basis, kan 

avbrytas när helst de vill och att jag informerat dem om vad studien kommer att handla om. 

De personer som ingår i mina intervjuer kommer hållas helt anonyma för att undvika 

konsekvenser inom yrket, likaså har jag anonymiserat svaren om de talat om brukare eller 

specifika situationer som kan hänföras till viss person. Jag förberedde en intervjuguide (se 

bilaga 3) samt ett informationsblad, för att informationen inför intervjuerna skulle vara 

likvärdig för alla respondenter. Intervjuguiden inspirerades av checklistor som fackförbund 

publicerat samt att i dessa checklistor försöka härleda dem till arbetsuppgifter som 

boendehandledarna har. Dessa arbetsuppgifter framkommer i Socialstyrelsens allmänna råd 

som redovisas senare i uppsatsen.  

 Då det är svårt att hitta en ren arbetsbeskrivning av yrket boendehandledare har jag också 

valt att i intervjuerna låta boendehandledarna beskriva sina arbetsuppgifter, för att få en 

förståelse vad de gör på sitt arbete. Likaså är frågan om boendehandledarnas arbetsuppgifter 
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är lika på alla gruppboenden ställd för att få en förståelse om det ser lika ut eller om det 

varierar.  

3.2.1 Urval och genomförande 
Urval av respondenter var först en önskan om snöbollsurval, men då tiden blev knapp och 

mina försök att hitta intervjupersoner inte gick så bra, så blev det till slut ett 

bekvämlighetsurval. Jag hade i förväg kontaktat högsta chef för boendehandledarna för att 

kontrollera att det gick bra att jag genomförde studien och eftersom det inte rör de boendes 

enskilda personuppgifter utan det handlade om personalens upplevelse av digital arbetsmiljö 

så såg chefen inga problem med detta utan menade på att det handlar om personalens 

meddelarfrihet. För att få kontakt med boendehandledare skickades även ett mail till chefer 

över gruppbostäder där jag bad att de skulle vidarebefordra ett brev från mig till de anställda 

på gruppboenden som beskrev min studie och att jag behövde få komma i kontakt med 

boendehandledare för intervju. Detta steg visade sig inte generera respondenter utan jag fick 

genom personliga kontakter leta efter respondenter som kunde tänka sig ställa upp.  Tre av 

de som jag intervjuade har jag aldrig jobbat med, men två av respondenterna känner jag till 

sedan tidigare varav en är en tidigare kollega som jag jobbat med för cirka 6 år sedan. Två 

respondenter var helt okända för mig men jag fick kontakt med dem genom en kontakt jag 

kände.  

 Dock blev det ändå så att respondenterna inte jobbar på samma boende, är i olika åldrar 

och har olika lång erfarenhet av yrket som sådant. En respondent jobbar inte idag som 

boendehandledare men har nyss bytt yrke och har lång erfarenhet av boendehandledaryrket 

så därför valde jag att inkludera hen i min studie.  

 Fyra intervjuer genomfördes med boendehandledare som hade jobbat inom yrket 10, 11, 18 

och 23 år. Trots att det blev ett bekvämlighetsurval så föll det sig att alla respondenterna har 

jobbat länge inom yrket och torde då ha stor erfarenhet av yrket som sådant. Att alla dessutom 

också har jobbat på olika arbetsplatser under sina verksamma år inom yrket gör också att de 

kan tala om skillnader och likheter mellan arbetsplatser samt provat olika sätt att jobba. Två 

av respondenterna har uttryckligen sagt att de dokumenterat på papper när det begav sig och 

har då god insikt om hur skillnaden är att dokumentera i ett datasystem jämfört med att 

dokumentera på papper i pärmar. Dock anar jag att även en tredje har varit med under 

papperstiden men hen har inte uttryckligen sagt det. Trots svårigheterna att hitta respondenter 

blev det ändå ett bra urval.  
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Responent  Antal år inom yrket Arbetat på olika 

gruppbostäder 

Dokumenterat på 

papper 

1 10 2 stycken  

2 11 Ja. Flera som vikarie 

samt som fast 

anställd på det 

nuvarande 

 

3 18 Ja. Flera men 

senaste 

gruppbostaden som 

längst 

Ja 

4 23 Ja. 4 gruppbostäder. 

Varierande längd på 

anställning samt 

några kortare 

vikariat. 

Ja  

 

 Två av intervjuerna genomfördes på en neutral plats i ett bokat grupprum, en intervju på 

respondentens arbetsplats och en intervju genomfördes hemma hos mig då det blev privata 

angelägenheter hos respondenten som medförde ombokningar. Så det var på respondentens 

egen vilja att genomföra intervjun hos mig då det passade hen bäst. Intervjuerna tog mellan 

38 och 45 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. 

3.3 Val av analysmetod 
Då det inom kvalitativ forskning finns flera angreppssätt att analysera data (Ritchie, Lewis, 

McNaughton Nicholls, & Ormston, 2014) har det varit svårt att hitta en renodlad metod för 

analys till min frågeställning. Jag har då valt att använda en mer generell temaanalys som 

syftar till att upptäcka, tolka och försöka förstå mönster (Ritchie et al. 2014).   

 Angreppssättet går ut på att bryta ned text i mindre och mindre delar, koda dem för att 

försöka hitta teman som överensstämmer och försöka förstå vad texten menar, istället för t ex 

diskursanalys där man studerar det språkliga och vad det har för betydelse (Ritchie et al, 2014). 

Fejes & Thornberg (2009) talar om naiv och mogen tolkning av texter, där en naiv tolkning är 

en första anblick utan förståelse för i vilken kontext texten är skriven i och en mogen tolkning 

är när en del av en text är kontexutaliserad och satt i ett större sammanhang. Här jobbar man 

fram och tillbaka med del- och helhetsprincipen som finns i heuremeuniken (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

 Då intervjuerna transkriberats ordagrant och om respondenterna gestikulerat, skrattat eller 

något annat som inte syns i text har jag skrivit ut det samt markerat tystnad med tre punkter. 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger och nyckelord plockades ut ur texten och skrevs i 

marginalen. När det var klart, klippte jag ut alla citat och sorterade upp dem i olika kategorier 

där citaten verkade höra samman. De visade sig hamna i nio olika kategorier; dokumentera, 
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lösningar och hjälp, procapita användningsområde, kognitiv arbetsmiljö, psykosocial 

arbetsmiljö, hur man dokumenterar, fysisk arbetsmiljö, digitala verktyg samt utbildning. En 

kategori om arbetsuppgifter sorterades också ut, men den kategorin användes inte för analys 

och tolkning utan bara som beskrivande för vad en boendehandledare gör utifrån 

respondenternas egna utsagor. Sedan sorterades varje kategorihög för sig där citaten 

sorterades ytterligare i olika högar om de verkade höra ihop. De olika kategorihögarna blev 

olika stora, därför blev underkategorierna också olika stora beroende på hur många citat som 

passade ihop. Vissa citat står själva eller i fåtal i en underkategori men dessa togs med ändå då 

de talar om saker som är av relevans för digital arbetsmiljö. Dessa urklippta citat sattes sedan 

ihop i långa flöden. Dessa långa flöden sorterade jag upp en gång till beroende på hur jag tolkat 

meningen i citatet och skrev in i tabellform för att försöka se mönster. I detta steg visade sig 

några citat vara felsorterade så de flyttades till rätt kategori, av de nio första stora högarna för 

att återigen sorteras om. Två kategorier slogs samman, dokumentation i procapita och hur 

man dokumenterar, då de låg så nära varandra i mening så slutligen var det åtta högar som 

gick vidare till sortering av tolkad mening och kategorisering. 

3.4 Metodkritik 
Då mitt urval av respondenter blev väldigt begränsat av både tillgänglighet av respondenter 

och att tidsbrist uppstod, är antalet intervjuer på gränsen till lågt. Jag kunde dock få lite 

teoretisk mättnad på vissa frågor där respondenterna svarade ungefär lika, men jag såg i 

sorteringen att jag hade kunnat få mer citat/berättelser/mer text/fler perspektiv som kunde 

backa upp mina teman mer om jag haft möjlighet att genomföra fler intervjuer. Likaså att min 

brist på erfarenhet som intervjuare också kan påverkat förekomsten av uttömmande svar, att 

jag inte varit nog duktig för att följa upp svar för att ytterligare utforska vad respondenterna 

menar. Detta ser jag i mina transkriberingar att ju fler intervjuer jag genomförde desto mer 

duktig blev jag på att fråga upp och tydliggöra.  

 Att få validitet i temasorteringen är också en brist, då jag genomfört studien själv. Dock 

försökte jag i att få in flera steg i sorteringen för att kunna fånga om något hamnat fel, vilket 

det gjorde och jag kunde därmed korrigera det. Likaså har jag också försökt i 

sammanställningarna ytterligare gå igenom om några citat verkar höra hemma i en annan 

kategori medan jag tolkat de citat jag jobbat med. Här har jag också fått flytta några citat, men 

det kan också hänföras till hermeneutikens grunder om naiv och mogen tolkning av text, att 

under processens gång tolkas citaten annorlunda på grund av att min förståelse fördjupats, 

eftersom jag växlat mellan teori och empiri, och därför passar bättre i en annan kategori då 

tolkningen inte längre är naiv utan mogen. 

 Alvehus (2013) talar om att i empiriskt material finns paradoxer och att dessa är viktiga att 

belysa. Dessa har jag också funnit i mitt empiriska material och valt att redovisa dem, för de 

står för någonting som ger ytterligare nyans. Alvehus (2013) varnar också för grova 

förenklingar och det är också något jag försökt undvika i min analys och i mina slutsatser. 

 Istället för att endast genomföra kvalitativa intervjuer hade jag också kunnat göra 

kompletterande observationer, det är något som jag i ett senare skede av arbetet kände hade 

kunnat ge mer tyngd till mina resultat. Dock hade jag tänkt på detta redan i planerandet av 

min studie men observation hade kunnat bli lite svårt genomföra eftersom jag då hade kunnat 
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se enskilda personers uppgifter som är sekretessbelagda. Då jag redan har skrivit på om 

tystnadsplikt inom mitt yrke så hade detta säkert kunnat lösas men då blev det etiska 

övervägandet att det nog inte är etiskt rätt då jag inte kunnat inhämta deras informerade 

samtycke på korrekt sätt. 
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4. Boendehandledarnas berättelser 

I följande kapitel redovisar jag resultat samt analys tillsammans. Sektionen om ”Teknikens 

under” är egentligen avgränsat från min uppsats men jag har valt att ta med 

boendehandledarnas berättelser om vilka digitala verktyg de har i sitt arbete förutom själva 

arbetet med Procapita för att de också utgör del av den digitala arbetsmiljön. Jag inleder 

redovisningen av det empiriska materialet med en genomgång om hur lagen är skriven kring 

dokumentation inom Lagen om stöd och service (LSS).  

 Boendehandledarna talar om arbetsanteckningar, vilket är löpande anteckningar som görs 

i Procapita, som är det digitala sociala dokumentationssystemet. Dessa sammanfattas sedan i 

sociala journaler, ofta om en period mellan två till tre månader. Arbetsanteckningarna som 

sammanfattats till social journal ska sedan tas bort. Genomförandeplaner, förkortas GP, skrivs 

oftast en gång om året. Där bestämmer den boende tillsammans med boendehandledarna om 

vilka mål den boende själv vill uppnå och vad man vill jobba med. Boendehandledarna 

upprättar då en genomförandeplan. Målen som den boende vill uppnå kan brytas ned i delmål. 

Målen kan vara olika i karaktär och ha olika stort tidsspann. I genomförandeplanerna görs 

uppföljning av mål, också de har olika tidsspann. En boendehandledare som jobbar på 

gruppbostad, är en person som har till uppgift att stödja de boende med all hjälp och stöd de 

har behov av dagligen. Boendehandledarna har förutom den stödjande delen i sina 

arbetsuppgifter även i uppgift att dokumentera kring de boende och tillsammans med den 

boende utforma mål, styra upp vardagen och stimulera fritidsintressen.  

4.1 Vad säger lagen om dokumentation? 
Att dokumentera är inte godtyckliga arbetsuppgifter utan styrs av lagar och föreskrifter. De 

lagar som styr dokumentationen kring en brukare är Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) kap 11 

§ 5 och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 21 a 

§ ”Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser 

enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som 

vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse”.  

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2014:5 ”Dokumentation i verksamhet som 

bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS” (SOSFS 2014:5) är en fördjupning av hur 

dokumentationen bör och skall utföras. Föreskrifter är tvingande medan allmänna råd är 

guidande i hur man kan göra. 

 I SOSFS 2014:5 6 kap 2 § ges allmänna råd hur en insats ska dokumenteras. Där menar 

socialstyrelsen att insatsen bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas 

tillsammans med den enskilde brukaren och där man tagit hänsyn till brukarens 

självbestämmanderätt och integritet. När genomförandeplanen upprättas inom särskilt 

boende bör också socialnämndens vårdplan (styrkort, nämndens serviceförklaringar, som till 

exempel digital kompetens, stärka individens rätt till självständighet, stärka att bli en 

fullvärdig samhällsmedborgare etc) vara utgångspunkt. I SOSFS 2014:5 s 21-22 skriver 

Socialstyrelsen följande allmänna råd om vad som bör ingå i en genomförandeplan: 

 

”- vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut, 

- om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, 
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- vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet, 

- vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet, 

- när och hur olika aktiviteter ska genomföras, 

- hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t ex 

hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen, 

- när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp, 

- om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till han 

eller hennes synpunkter och önskemål, 

- vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen, 

- när  planen har fastställts, och 

- när och hur planen ska följas upp.” 

 

Vidare beskriver Socialstyrelsen (Socialstyrelsens författningssamling: SOSFS., 1976-2015) att 

genomförandeplanen bör vara utgångspunkt för journalens anteckningar, användas för 

uppföljning av insatsen och bör revideras vid behov. SOSFS 2014:5 6 kap 3 § säger att 

dokumentationen ska visa på om en insats helt eller delvis inte kunnat genomföras genom att 

belysa omständigheter eller händelser som påverkat detta. § 4 kap 6 SOSFS 2014:5 behandlar 

att uppföljning av insatser och klagomål från den enskilde individen ska dokumenteras.  

Dessa lagar, föreskrifter och allmänna råd är då således centrala styrdokument som en 

boendehandledare måste följa och ta i beaktning i sitt yrkesutövande, och således är det också 

centralt att man har ett digitalt dokumentationssystem som stödjer dessa arbetsuppgifter på 

ett korrekt sätt. Genomförandeplanen tillsammans med socialnämndens allmänna mål torde 

tolkas som en arbetsbeskrivning över vilka insatser boendehandledaren ska jobba med för den 

enskilda individen. Viktigt att klargöra är att dokumentationen är en social dokumentation och 

inte en medicinsk, den medicinska dokumentationen är hälso- och sjukvårdspersonalens 

ansvar att dokumentera, om än medicinska insatser ofta antecknas även i den sociala 

dokumentationen. 

4.2 ”Helst ska vi ju bara stå och titta på” 
Boendehandledarna i mina intervjuer är rörande överens om vilka arbetsuppgifter de har. Alla 

fyra berättar om att deras arbetsuppgifter är av varierande art och mestadels är det att stötta 

sina brukare i deras vardag. Det kan vara allt från vardagliga sysslor till att lära brukarna nya 

saker och på vissa ställen är det också en del omvårdnad. Man talar också om praktiska saker 

som till exempel beställningar till boendet. En boendehandledare berättar: 

 

”Jamen det är ju i alla vardagssysslor. Matlagning, tvättning, städning, fritidssysslor. Vi ska 

ju mest finnas till som stöd. De ska ju utvecklas så mycket som möjligt själva. Helst ska vi ju 

bara stå och titta på när de gör, men vissa saker måste man ju hjälpa till med. Så är det ju.” 

Respondent 1 
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En annan boendehandledare berättar om sin arbetsuppgift: 

 

”Att stiga upp, göra frukost, att klä sig, hygien, handla. Städa, laga mat kanske. Eller värma 

mat, det beror ju på vad de ska göra. Och så fritid. Komma sig iväg till jobbet. Ta emot dem 

när de kommer hem. Hjälpa och stötta i allt som man behöver hjälp med i vardagen. Hjälp 

att ta sig i säng kan det vara också. Och under natten har en del tillsyn, det är ju lite olika.” 

Respondent 3 

 

 Den stödjande delen framgår genomgående i intervjuerna där boendehandledarna verkar 

tycka att det är viktigt att främja en självständighet hos de brukare som de ska stödja och att 

brukarna ska kunna vara med på sina egna villkor. Detta sätt att jobba finns att hitta på 

Socialstyrelsens hemsida där man har mycket informationsmaterial om att främja delaktighet 

och inflytande i utformandet av sina egna beslutade insatser. En respondent berättar följande: 

 

”Nej nu är det ju mer att de har en kalender själv eller veckotavla där de har uppsatt om de 

ska duscha, vilken tid ungefär och sådär för att slippa ha alla de där kraven från oss också” 

Respondent 1 

 

 Alla boendehandledare har varit på olika gruppbostäder och tre av dem beskriver att 

arbetsuppgifterna varierar mellan boenden beroende på vilka funktionshinder som finns hos 

de boende. En boendehandledare tycker att arbetsuppgifterna är nästan samma men att 

omvårdnadsbehovet varierar mellan olika arbetsställen.  

 

”Jo där jag jobbade tidigare var det inte omvårdnad som dusch inga sådana grejor, då var 

det ju mer klara det dagliga. De var ju mera gående och klarade sig mest själva men det var 

ju mycket andra grejor då. Prata mycket och. Typ så.” Respondent 4 

 

”Nu pratar man ju alltså mer, då fick man visa bilder mer och sådär” Respondent 1 

 

 Alla fyra boendehandledare hade i sitt arbete gjort sociala journaler, genomförandeplaner 

och uppföljningar. De talar också om att det är en genomgående struktur på deras arbete. En 

respondent beskriver följande hur det kan gå till när man planerar mål tillsammans med sin 

brukare och hur man tänker: 

 

”Men det kan vara ett mål som att man tar av sig bältet innan man stoppar byxorna i 

tvättkorgen. För att skärpet blir förstört och tvättmaskinen. Man skriver kortfattat vad 

målet är och liksom varför, varför har vi satt det här målet? Ja för att skärpet blir förstört 

och tvättmaskinen går sönder, för att undvika. Och är det är lättare mål som jamen ta bort 

skärpet ja då kan man ta bara en kortare period och så kör man en utvärdering. Jamen hur 

funkar det här? Ja men det funkar och då sätter vi ett nytt GP-mål och kanske det är att man 

ska gå broarna runt 3 gånger i veckan och. Jamen då kanske man har 6 månaders 

utvärdering, hur har det funkat? Var det nåt som gynnade brukaren? Men sen tänker jag de 

som är lite duktigare de kan kanske säga, jamen jag vill flyga fallskärm. Det är mitt mål. Ja! 
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Då ska vi se till att vi fixar det men då kanske vi måste ta under en 3 års period. Vad måste 

vi göra? Vi måste kolla upp kurser, vi måste bena upp det litegrann. Jag har väl haft ganska 

små mål och så har man hellre fått göra nya.” Respondent 2 

 

”Det är ju alltid ett för-jobb också såklart. Det är mycket för-jobb, att man ska förbereda den 

man jobbar med också så att det blir på deras villkor” Respondent 4 

 

 Respondenterna berättar att de trivs med sitt yrke och att de får tillbaka mycket i sitt arbete 

från de människor de jobbar tillsammans med. En boendehandledare berättar om att det också 

finns utmaningar som gör jobbet spännande och roligt. Att tillsammans med brukaren hitta 

vägar att nå sitt mål. 

4.3 ”Sen måste man tänka på hur man skriver, självklart” 
Boendehandledarna fick frågor om när, vad, hur och varför de dokumenterade för att jag ville 

förstå anledningarna till vad de ansåg som viktigt när man dokumenterade. På frågan varför 

kan ett mönster ses, att det är ett kommunikationsmedel både inom och utom arbetsgruppen. 

Det är ett sätt att kommunicera information om man glömmer eller inte hinner rapportera 

över till nästa person som går på skiftet. Att läsa vad andra dokumenterat är ett sätt att få 

information om vad som hänt medan man varit ledig.   En respondent uppger att hen kan gå 

in i sjuksköterskans anteckningar och läsa om det behövs, men de andra intervjuade 

respondenterna inte kunde det. Här uppstår frågan om detta är en utbildningsbrist, att man 

inte fått utbildning i hur man letar fram den informationen, eller om systemet inte är 

tillräckligt överskådligt och tydligt nog för att boendehandledarna lätt lärt sig att hitta 

informationen. Men boendehandledarna ansåg att om det behövdes få information kunde man 

ringa. Angående sjuksköterskans anteckningar berättade två respondenter att de ofta upplevt 

att den informationen inte alltid är skrivet på ett förståeligt sätt, utan ofta på ett fackspråk som 

de inte alltid kunde förstå.  

 

”Nej, ibland har de skrivit lite. Med ord som man inte riktigt förstår. De har ju sina fackspråk, 

sitt fackspråk så ibland kan det vara lite svårt att förstå men annars kan man ju få absolut. 

Bara jag förstår vad som står där så.” Respondent 3 

 

 Samtliga boendehandledare talar om innehåll av dokumentation. Att innehållet inte får 

vara kränkande på något sätt eller att den inte får innehålla egna värderingar av en situation. 

En boendehandledare som jobbat under den tid där man dokumenterade i pärmar på 

arbetsplatsen berättar att hen tror att det beror på att digitaliseringen av dokumentationen 

gjort det möjligt för fler att ha tillgång till dokumentationen och att det är därför hur innehållet 

är skrivet fått större vikt. Samtliga berättar också om att dokumentationen bör vara så enkel 

som möjligt att läsa och att endast relevant information ska skrivas in. När boendehandledarna 

talade om detta var den underliggande meningen att de talade om arbetsanteckningar, men 

ingen sa det uttryckligen. En respondent uttrycker det som att informationen som skrivs in 

även ska kunna förstås av den person det handlar om.  Två boendehandledare berättar om att 

dokumentationen ofta är informationsrik, men inte alltid informationsrik i syftet att det är 
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relevant, utan att det ibland liknar dagboksanteckningar. En respondent dokumenterar oftast 

vid avvikelser från det normala. Två av boendehandledarna berättar att de försöker tänka på 

att skriva dokumentation relaterat till de målformuleringar som finns i genomförandeplanen.  

 Att brukaren fått göra saker som är meningsfullt är också viktigt att dokumentera enligt en 

respondent. För att det ska synas. Att se mönster och ha med eventuellt viktiga anteckningar 

för stunden är också något några talat om. En respondent berättar att hen dokumenterar för 

att man sedan kan följa upp saker. Att sammanställa och sortera information för att skrivas till 

en social journal, som är en sammanställning av en periods arbetsanteckningar, är också något 

som alla informanter berättar om. 

 Alla fyra boendehandledare berättade att de dokumenterar mestadels när skiftet är slut, 

eller ibland när händelsen hänt. Detta beror på tid om de har möjlighet att göra det direkt eller 

om de måste göra det i slutet på arbetspasset.  

 Att dokumentera för att det ska synas på grund av att informationen som skrivs in blir 

lättare tillgängligt för andra att läsa, är ett förändrat krav från organisationen till följd av 

digitalisering. Jag tolkar att boendehandledarna önskar helhetsbilder över tid, och att det 

redan finns det tänket då man sammanställer sociala journaler, men att man skulle kunna göra 

det bättre. Det hänger samman med kognitiva förmågor att människan för att underlätta för 

sig själv bör ha helhetsbilder över tid, för att lättare kunna fatta beslut och att tolka mönster 

samt ha möjligheter till lärande. Att boendehandledarna talar om att informationen är massiv 

men inte alltid relevant, kan tolkas som att de tycker att informationen är för mycket. För att 

relatera det till kognitiva funktioner är detta belastningar på arbetsminne om man måste 

sortera informationsmängder som egentligen inte borde behöva sorteras. Att informationen 

som skrivs in inte alltid är relevant, kan hänföras till utbildning.   

 Det vill säga att boendehandledarna inte fått utveckla sin teknik och förmåga att 

dokumentera precist. Det här är kognitiv och psykosocial arbetsmiljö som vävts tillsammans, 

och som tillsammans kan leda till problem.  

4.4 ”Teknikens under” 
Liksom digitaliseringen i samhället har också boendehandledarnas arbetsplats och de 

människor de jobbar med tillägnat sig teknik i olika former. Boendehandledarna berättar om 

olika hjälpmedel i form av timstock och Sigvardtavla, hjälpmedel som hjälper till att räkna ned 

tid och visar hur mycket tid det är kvar i form av lampor som släcks allteftersom. Sigvardtavlan 

ger en överblick över dygnet medan timstock visar en timmes tid.  Timstock finns både som en 

digital klocka och som app som man kan ladda ned till sin mobil. En av respondenterna 

berättar om att brukarna själva laddat ned timstocksappar. Memolearner är också ett 

hjälpmedel som tas upp i en intervju. 

 

”Och en del har ju även timstocken nedladdad på sin mobil också. Det är så pass avancerat. 

Det är ju så fantastiskt ändå att de letar själv och försöker förenkla för sig själv. Det har vi 

inte visat dem hur man gör utan hen har laddat ned den själv. Liksom ’kolla vad jag hittade’.” 

Respondent 1 
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 Detta kan också tolkas som en positiv följd av digitalisering, att brukaren själv kan leta efter 

hjälpmedel som kan underlätta för sin vardag.  

 Tre av respondenterna berättar att de har en jobbdator på ett kontor. En respondent 

berättar att de har två platser där bärbara datorer finns, en i ett kontor och en i ett 

personalrum. De boende har också datorer eller surfplattor inne hos sig. En boendehandledare 

berättar att de haft en bärbar dator men att den återlämnats för att den inte används.  

 Mobiler verkar finnas på alla arbetsplatser. En boendehandledare berättar att de har 

mobiler överallt då det är kopplat trygghetslarm till mobilerna från en I-pad som fungerar som 

en larmcentral. En boendehandledare beskriver: 

 

”Mycket olika larm. Men de kommer ju som på mobilen så man måste som bara ha mobilen 

med sig hela tiden” Respondent 4 

 

Larm kan också förutom trygghetslarm vara påminnelser till brukarna. En annan 

boendehandledare berättar: 

 

”Vi ställer även larm i mobiler och surfplattor, där ställer vi larm också” Respondent 1 

 

 En boendehandledare berättar också om att de har olika system för självrapportering samt 

ekonomisystemet Raindance som används vid beställningar till boendet. Hen berättar också 

om att kommunens internsidor finns att tillgå för samarbetsytor och att söka information.  

 Två av boendehandledarna ser möjligheter med tekniken att använda på ett kommunikativt 

sätt genom att ta bilder med surfplattor under dagen och hjälpa den som använder redskapet 

att berätta om sin dag. En boendehandledare berättar att de redan nu provar detta men att det 

inte är utvärderat än.  

 

”Alltså det är ju väldigt mycket det här med kommunikation. Alltså att jobba så man tänker 

mot brukaren så är det ju mycket som finns där.” Respondent 3 

 

4.5 ”Där det är minst folk” 
Boendehandledarna fick en fråga om var de dokumenterar för att jag ville undersöka om de 

kunde vara ifred när de dokumenterade i Procapita. Alla respondenter berättar att de 

dokumenterar i en dator som är belägen i ett gemensamt kontor, en boendehandledare 

berättar att de har två platser att dokumentera på, ett personalrum och ett kontor. Tre av 

respondenterna har en stationär dator medan en har två bärbara datorer. Det intressanta i 

detta citat är att respondenten säger att det beror på internetuppkoppling om var hen väljer 

att dokumentera.  

 

”Vi har ju två. Vi har ju bärbara datorer två stycken men då beror det ju på om vi har 

internetuppkoppling. Vi har ju inte det överallt. Så därför har vi ena i personalrummet… och 

sen på kontoret.” Respondent 4 
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Respondenterna berättar att de kan välja själva om de vill vara ostörda eller inte. 

 

”Jadå om vi vill. Då är det bara stänga dörren.” Respondent 1 

 

”Ja då stänger jag dörren” Respondent 4 

 

En respondent berättar att det kan vara massor med folk eller att hen kan vara själv, för hen 

verkar det som att det inte bekommer hen om det är folk eller inte. En respondent säger att 

man väljer plats att dokumentera där det är minst folk.  

 

”Det kan vara massor därinne, jag kan vara själv.” Respondent 2 

 

 ”Ja där det är minst folk, typ.” Respondent 4 

 

En boendehandledare tar upp att trygghetslarmen som går på mobilen gör så att det tjuter i 

hens öra om hen talar i telefonen när ett larm kommer. Och att istället för att det tjuter i ett 

allmänt utrymme så tjuter det i mobilen. Hen berättar att det inte går att ordna på annat sätt.  

 

”…kan vara lite besvärligt när man talar i telefonen och så går det larm hos någon och nån 

är redan där hos dem men då hör man ingenting. Tjuter i örat på en. Det tjuter inte om du, 

alltså på den andras utan det blir hos den personalen som håller i telefonen. Det tjuter- hallå 

vänta en stund nu ringer det här och så bort med larmet. Det går inte koppla ur tydligen.” 

Respondent 4 

 

Här har empirin visat på fysiska aspekter av den digitala arbetsmiljön. Att datorerna som 

boendehandledarna använder sig av för att dokumentera är i gemensamma utrymmen kan 

orsaka störningar. Att boendehandledarna själva säger att de kan välja om de vill vara ostörda 

eller inte kan tolkas som ett bra tecken. Frågan som uppstår är om dörren som de väljer att 

stänga kan förbli stängd eller om de ändå kan störas av kollegor som behöver tillgång till det 

gemensamma utrymmet? 

 Att trygghetslarm integrerats i mobiltelefoner som arbetstagaren använder till andra saker 

än att just ta emot larm, kan också vara en digital arbetsmiljöfråga när boendehandledaren 

berättar att det kan vara problem om man pratar i telefonen samtidigt som det går larm. 

Förutom då det uppenbara tjutet i örat kan det också hänföras till en kognitiv och en 

psykosocial dimension där boendehandledaren blir avbruten i något hen gör samtidigt som 

det kan orsaka stress.  

4.6 ”Man skulle egentligen behöva uppdatera om.” 
När boendehandledarna berättar om utbildning som de har fått eller önskar sig, så ser man att 

svaren tematiseras i önskan om mer utbildning, att de upplevt sig fått lite utbildning, utbildar 

sig själva och andra löpande och gärna vill öva mer praktiskt på systemet.  

 Boendehandledarna berättar om att när Procapita infördes så fick alla fyra intervjuade 

någon eller några tillfällen för utbildning, en respondent trodde sig minnas att det var två eller 
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tre tillfällen. Ett utbildningstillfälle har varit det senaste året. Tre av respondenterna tycker 

dessa utbildningstillfällen varit bra men en respondent tycker de varit bristfälliga, särskilt i 

början när respondenten berättar att de frågat så mycket men inte fått tillräckliga svar av de 

som utbildar.  

 

”Vi ställde mycket frågor om hur och vad och men vi fick som inga bra svar utan man har 

som fått klura ut det som efter istället, hur man skulle som jobba. Känns det som.” 

Respondent 1 

 

Två av boendehandledarna berättar att de efter utbildningstillfällena har suttit själv och 

försökt lära sig genom att titta i manualer. En boendehandledare berättar att hen gärna är en 

person som vill lära sig fort och därför suttit själv efteråt för att lära sig. Boendehandledarna 

tycker utbildningen varit bra när de fått sitta i en datasal två och två och träna in moment. De 

uttrycker alla en önskan om mer utbildning då de känner att de behöver det.  

 

”Man skulle egentligen behöva uppdatera om. Fortsätta och gå. Det är ju. Det finns många 

fiffiga saker också som man kan använda i det som man inte riktigt vet om” Respondent 3 

 

”Jamen det behövs ju, absolut. Särskilt jag som tycker jag är dålig på datorer som behöver 

göra det…” Respondent 4 

 

En boendehandledare berättar att hen frågat efter mer utbildning men fått till svar att det ändå 

ska bytas system och inte prioriteras. Enligt respondenten var det flera år sedan. Det är två 

moment i Procapita som respondenterna talar mest om, och dessa är hur man gör en social 

journal och genomförandeplan. Två respondenter talar tydligt om att de vill träna in hur man 

gör en genomförandeplan och social journal i systemet.  

 

”… men man skulle ha haft så att man fått sitta länge och liksom träna in allt det där med 

genomförandeplan, det som är lite knivigare, tycker jag.” Respondent 1. 

 

Två av respondenterna tycker att även vikarier ska få gå utbildning och i intervjuerna berättas 

det om att de hjälpt vikarier och visat systemet för dem på arbetsplatsen. En boendehandledare 

berättar att hen har skrivit ut om hur man dokumenterar i Procapita och satt in i vikariepärmen 

så det ska finnas tillgängligt.  

 

”Jag tycker det är viktigt att de fortsätter med utbildningarna att det jamen kanske 

sommarvikarierna som får gå och ha en utbildning, så det blir lätt för dem.” Respondent 2 

 

”Och sen har jag skrivit ut det därifrån och satt in i vikariepärmen så att de ska då se vad 

arbetsanteckning är, vad en social journal är. Hur man skriver dem och så.” Respondent 1  

 

Jag tolkar det som att om det blir lättare för vikarierna om de är utbildade. Då behöver heller 

inte boendehandledarna lägga tid och energi på att lära dem heller, om än boendehandledarna 
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inte verkar ha något emot att lära, hjälpa och stötta vikarierna. Här verkar det som att det 

pågår informellt lärande och man kan också tolka det som ett förändrat krav inom 

organisationen då digitalisering av dokumentation lägger outtalade krav på användarna att 

klara av ett system, och att utbilda andra som inte kan.  

4.7 ”Jag ger det en chans, absolut!” 
Boendehandledarna visar en bild av att de är lösningsorienterade och har många vägar att 

tillgå när de ska lösa problem kring Procapita. Exempel som talas om i intervjuerna är hur man 

hanterar systemet på olika sätt eller hur man gör när man saknar lösenord eller om hur man 

kan tillgå information på annat sätt än att läsa i dokumentationen. 

 

”Jamen då pratar jag nog först med en arbetskamrat och se om de kan hjälpa mig. Hjälpa 

mig på vägen. Annars måste man ringa sköterskan kanske och fråga.” Respondent 4 

 

Boendehandledarna verkar inte främmande att prova sig fram när de stöter på problem. Alla 

fyra berättar att de har manualer på sin arbetsplats som finns att tillgå om de behöver. Två av 

respondenterna berättar att de självständigt försöker lösa arbetsuppgiften på egen hand 

genom att slå upp i manualer eller att prova sig fram. Klarar de inte sig på egen hand frågar de 

någon annan eller ringer och frågar. Att ringa någon kan vara både att få information om något 

specifikt eller att ringa och fråga om hjälp att klara av IT-systemet. 

 

”Nämen man kan sitta och prova sig fram men ser man att det här inte går klura ut och då 

måste man fråga nån.” Respondent 2 

 

Boendehandledarna berättar att oftast frågar de en arbetskamrat när de inte klarar av att 

hantera IT-systemet. En boendehandledare berättar att hen upplever att hen har något av en 

expert i form av en kollega på jobbet som hen frågar när det blir problem. Tre av 

respondenterna berättar också att de hjälpt någon annan att skriva i Procapita. Alla intervjuade 

talar om att de tar hjälp av kollegor som kan systemet om de själva inte klarar av det. Vilket 

torde kunna tolkas som att det pågår en vidareutbildning ute på arbetsplatserna, om än den är 

informell.  

 

”…mmm… Jag har ju i alla fall hjälpt till. Det är ju… Det är ju ofta nån sån där liten småsak 

som man inte använder så mycket.” Respondent 3 

 

Om det är så att de på arbetsplatsen inte klarar av att lösa det så anser en boendehandledare 

att då får man gå kurs eller att ringa någon som kan.  

4.8 ”Poff och så var det borta!” 
Boendehandledarna har alla fyra berättat liknande saker kring hur det upplevs att jobba med 

Procapita, att när man väl lärt sig hur man ska göra så blir de ofta förekommande sakerna 

enkla men att de fortfarande stöter på hanteringsproblem med Procapita. Det som upplevs 

fungera är frekventa arbetsuppgifter som att skriva in arbetsanteckningar, läsa och söka 
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senaste dokumentation och vissa arbetsuppgifter som boendehandledarna lärt sig hantera 

delvis.  

 

”Så det kan jag tycka. Det är inte bara nackdelar. Nä, nog är det bra grejor.” Respondent 4 

 

”Men det funkar ju, för det jag, man ska göra. Alltså det enkla. Att det gör det ju…” 

Respondent 3 

 

Dock är det några problem som dyker upp. Dels att vissa arbetsuppgifter är så sällan 

förekommande att boendehandledarna inte har fått rutin på vissa funktioner i Procapita dels 

att de upplever att Procapita gör lite som det vill.  

 En boendehandledare berättar att hen tycker att det är viktigt med kollegor och att 

eventuella besparingar gör att man saknar att ha en kollega som jobbar samtidigt som en själv 

som man kan bolla idéer med. En annan berättar att det förr var frikostigt med bemanning 

men att det nu skärpts upp vilket gör att man gör saker på egen hand mer eller inte har tid att 

låta saker ta sin tid.  

 Tre av boendehandledarna uttrycker att dokumentationen tar tid och en boendehandledare 

tyckte att tiden för dokumentation skulle skrivas ut och planeras in i schema. Två av 

respondenterna säger uttryckligen att de drar sig för att göra vissa saker i Procapita, för att det 

upplevs svårt, tar tid och är oförutsägbart. 

 

”Att det fanns schemalagt för det är ju många som har svårt att ta tid för det. Att hinna med 

att dokumentera och i och med att man helst ska göra det personligt, inte låta någon annan 

göra det, det kan man ju i värsta fall, så skulle det egentligen finnas avsatt tid för det.” 

Respondent 3 

 

”Nej, inte som annat än GP som jag kan tycka är och målen, då kan jag tycka att ’suck nu 

måste jag sätta mig och göra bort det där.’” Respondent 4 

 

”Jamen nån gång när vi gjort så har det försvunnit. Poff! Och så var det borta. Som att ’vi 

har gjort en uppföljning på det hära men vi hittar inte åt den’. Men det var ganska längesen 

nu men ja. Om vi har glömt spara eller vad som hänt vet jag inte. Men det är bara att göra 

en ny. Igen. Gör om gör rätt.” Respondent 4 

 

”Själva utförandet. Det där med datum, och att helt plötsligt så kan det säga ”pling” och 

allting har försvunnit och så där. Så då känner man ju sådär att *gör ljud som drar sig åt*. 

Ja då känner man sig lite osäker, just med det.” Respondent 1 

 

Här har jag tematiserat några workarounds som jag hittat och som jag tolkar 

boendehandledarna är det workaroundsen som tar tid. Man berättar om att man antingen själv 

skriver ut alla arbetsanteckningar eller känner till kollegor som gör det, för att sedan kunna 

sammanställa till en social journal eller att man lägger tid på att försöka lura systemet för att 

få korrekta datum. 
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”Ja då måste man liksom lura datorn, lura systemet genom att skriva ett datum, ja om det 

är någon dag innan eller dag efter. Vi har aldrig lyckats förstå det där.” Respondent 1 

 

”En del måste man skriva ut då det dokumenteras så mycket om dem.” Respondent 2 

 

Boendehandledarna ger uttryck för att de tycker att IT-systemet borde vara enklare. En 

respondent säger det inte uttryckligen som de andra men upplever samma problem med 

datum och att saker försvinner när de försökt dokumentera något. Dock säger alla att själva 

saken att dokumentera i en dator är viktigt, intressant och en person som varit med på tiden 

där man dokumenterade på papper berättar att det är enklare att dokumentera digitalt än på 

papper. En boendehandledare ger uttryck för att är det svårt så använder man inte IT-

systemet. 

 

”Det är ju ganska intressant. Det står ju om brukarna. Kommer jag ny på ett ställe har jag 

möjlighet att läsa lite om de olika liksom. Gå in på social journal och så. Se lite GP-mål och 

sånt där.” Respondent 2 

 

De problem som respondenterna beskriver är osäkerheter kring om systemet kommer att 

spara det som de skrivit in, att rätt datum skrivs in och att inte någon annan kan radera av 

misstag det som respondenterna just skrivit in.  

 

”Nej den tycker jag, jag vet inte. Ibland känns det som att det försvinner det jag har skrivit.” 

Respondent 4 

 

”Det har jag som sagt till chefen att du måste hjälpa mig och visa var jag gör fel för jag 

trycker in det nya datumet men det är det gamla datumet som poppar upp.” Respondent 2 

 

”Allt man hade hunnit skriva ned då. Så jag tycker att det är lite, just det dära att även om 

man har, när man har gjort den där genomförandeplanen så kan någon gå in efter och råka 

radera, typ markera allt och så råka radera.” Respondent 1 

 

Även om Procapita nu skulle vara utformat att det inte borde gå att radera av misstag så tolkar 

jag att det upplevs vara en osäkerhet kring detta. Det torde skapa en omedveten oro eller stress. 

 Boendehandledarna tycker alla att systemet borde vara enklare att hantera. Två av dem ger 

uttryck för att de önskar ett annat dokumentationssystem eller att det kunde göras enklare. En 

boendehandledare har inga önskemål. En respondent säger att hen en gång läst viss 

information men att hen sedan inte kan komma ihåg hur hen gjorde för att komma åt den 

informationen. Det reser frågan om det saknas stöd för lärande i Procapita på kognitivt plan. 

På frågan om hur upplevelsen av hur Procapita är förekommer orden svårt, knepigt och 

invecklat men också att det mest var i början av processen att lära sig Procapita. 

Respondenterna ger uttryck att de lärt sig med tiden och då är upplevelsen att det inte är svårt 

när man gör de dagliga sakerna men att de fortfarande tycker att det borde vara enklare. De 
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respondenter som intervjuats i min studie är således rätt vana användare av Procapita, men 

det reser frågan hur det är om man är nyanställd eller vikarie och inte har kunskap om IT-

systemet.  

 

”Ja, jag har ju som inte haft några problem med det så. Men det är klart, tycker du datorer 

är svåra överlag då är det, då blir det knepigt. Det är ju så. Nej men det funkar” Respondent 

2 

 

”Det är ju det att nu har man ju lärt sig det dära och tycker att det funkar. Då får det gärna 

vara så.” Respondent 4 

 

”Så nog har man blivit annorlunda kompis med det.” Respondent 3 

 

”Ja, vad är min upplevelse? Att det borde vara enklare *skrattar* Att det inte är så enkelt 

som det borde vara.” Respondent 1 

 

Tre av respondenterna vill tycka till om det skulle bli ett nytt dokumentationssystem, svaren 

fördelade sig till både att tycka till som grupp och enskilt. En respondent tror sig komma ihåg 

att hen fått en allmän fråga om man ville tycka till men var osäker hur upphandlingen gått då 

hen inte hört något på ett tag. Samma respondent säger också att de tagit upp problem med 

Procapita på arbetsplatsträffar. En respondent tyckte inte att hen hade några önskemål. 

4.9 ”Det är som att det är för mycket” 
När jag försökt sammanställa teman kring kognitiv arbetsmiljö och saker som stödjer samt 

stör den kognitiva förmågan hos mina respondenter är det några saker som visar sig. Vissa 

funktioner såsom att det är relativt lätt att se om någon har en allergi eller dylikt och att söka 

senast inlagda dokumentation stöder användarnas kognitiva förmågor medan andra saker som 

att Procapita har ett visuellt ensidigt utseende och har många olika sidor att bläddra emellan 

stör. 

 Alla fyra boendehandledare tycker att sökfunktionen för senast dokumenterade 

information om brukarna är bra. Det är en sökfunktion där boendehandledarna klickar i att de 

vill söka från sist inloggade session och då kommer en lista upp på de personer och vilka 

anteckningar som skrivits sedan de sist var inloggade. De berättar alla att de använder sig av 

den för att läsa dokumentation som skrivits in sedan sist de jobbade.  

 

”Det är lätt att få upp alla grejor som sist jag jobbade. Då bluppar bara som de tio 

anteckningarna upp till exempel, så då är det ju lättläst.” Respondent 4 

 

”Nämen det kan jag. Sökfunktionen där. Den är jättebra. Det kommer ju upp allting från det 

att man loggade in sist. Så den tycker jag är bra.” Respondent 1 

 

Alla boendehandledare tycker också att man lätt kan se om någon har extra viktig information 

som bör ses, som till exempel allergi. Dock ger respondent fyra uttryck för att extra viktig 
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information syns om det är inlagt och respondent två att man kanske kan missa det om man 

är trött och ouppmärksam. Dessa två uttryck kan tolkas som att det finns en osäkerhet eller att 

man inte upplever kontroll över information, och man kan också tolka det som att Procapita 

inte stödjer den kognitiva förmågan att visuellt sortera information och göra användaren 

uppmärksam på viktig information. En boendehandledare berättar att hen tycker det är bra 

att det är ändrat så att när man ska signera så behöver man inte skriva in lösenordet flera 

gånger.  

 

”Mmm. Ja det står ju som i vänsterkolumnen när man. Det står det ju, det poppar upp som 

en ruta när man går in. Och då står det ”Obs, nötallergiker” eller ja, eller en som har problem 

med annat så får man upp det. Det är en ruta som poppar upp.” 

Respondent 2 

 

Tre av boendehandledarna berättar om när de ska sammanställa arbetsanteckningar till social 

journal så kopierar de arbetsanteckningar till den sociala journalen och arbetar på skärmen. 

De berättar att de sorterar arbetsanteckningarna, raderar och lägger till relevant information. 

Det verkar fungera väl.  

 En respondent skriver dock av på papper och sorterar för att sedan skriva in i Procapita. 

Beteendet att skriva ut alla arbetsanteckningar för att på papper sortera och sammanställa för 

att sedan skriva in i Procapita berättas av tre respondenter som varit med om att antingen själv 

göra så eller att känna till att kollegor gör så. Dessa utsagor ger upphov till flera frågor och 

tolkningar. Man kan tolka själva beteendet att skriva ut istället för att skriva i Procapita som 

en workaround, men vad denna workaround beror på kan vara av flera orsaker. Då jag inte i 

intervjun frågade varför man gör så vet jag heller inte orsaken till den. Men man kan tolka det 

som en personlig preferens, att man helt enkelt gillar att ha det framför sig i form av papper. 

Eller att respondenten inte fått lära sig hur man gör i systemet endast, då uppstår frågan om 

det är en utbildningsbrist eller om Procapita inte har ett bra stöd för lärande så att man efter 

upprepade gånger lärt sig hur man gör. Det kan också tolkas som att Procapita saknar ett 

visuellt stöd för arbetsminne och därför gör boendehandledarna en workaround.  

 När det gäller att göra en ny genomförandeplan så verkar de flesta använda sig av 

funktionen som kopierar den gamla genomförandeplanen till en ny.  

 

”Mmm. Jag kopierar över det alltså från arbetsanteckningarna direkt till. Så jag har det i 

social journal-mappen och sen typ skriver jag om det. Men jag har kvar det där först.” 

Respondent 4 

 

Visuellt talar respondenterna om att de önskar ett system som känns enklare, är mer lekfullt 

och ser tydligare ut. Att det finns många spalter och kolumner verkar vara något som alla fyra 

på något sätt upplever störande.  

 

”Och inte sådär tråkigt uppspaltat med träd och njea jag vet inte. Nåt roligare sätt vill jag 

ha det. Eftersom man jobbar med det dagligen tänker jag.” Respondent 1 
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”Väldigt enkelt. Det skulle jag vilja.” Respondent 3 

 

En boendehandledare talar om att det är ”mycket skrot”. En annan boendehandledare säger 

att hen ser saker på skärmen som hen inte kan använda. Dock upplevs det inte störande då 

boendehandledaren berättar att det är flera yrkesgrupper som använder samma system och då 

tolkar jag det som att hen accepterar att vissa funktioner och ikoner står där för att någon 

annan ska använda det. Men samtidigt säger samma boendehandledare att Procapita inte är 

så kul och upplevs tråkig. En boendehandledare säger uttryckligen att hen önskar att bara de 

saker som hen använder ska synas och säger att det ofta är att ”bläddra och bläddra” samt att 

hen har svårt att sortera vad som är på sidorna. Den fjärde boendehandledaren menar att inget 

som är oviktigt borde vara med så därför accepterar hen att det finns många saker som syns. 

Att systemet ser visuellt lika ut är också något som boendehandledarna ger uttryck för, en 

berättar att flikar för genomförande plan är för otydliga, en säger att det är mycket kolumner 

och spalter, en annan berättar att det borde synas bättre (när man försöker göra något och 

systemet inte tydligt visar vad som genomförts). Allt detta kan tolkas som exempel på kognitiva 

arbetsmiljöproblem, att ha problem med att sortera och söka information belastar 

arbetsminne. Att Procapita inte tycks kunna presentera en helhetsbild och ser visuellt likadant 

ut kan tolkas vara en belastning som gör att kognitiv kapacitet går åt till att försöka identifiera 

informationsdelar. 

 

”Det blir ju rätt mycket. Mycket skrot om man så säger som inte ska vara med som gör att 

det blir krångligt också.” Respondent 1 

 

”Alldeles för mycket! (om Procapitas utseende)… Nu är det ju en hel radda där på sidan jag 

vet ju inte vad som finns därute” Respondent 4 

 

Helhetsbilder över brukarna över tid verkar också vara en sak som respondenterna önskar sig. 

Tre av dem vill ha en mer tydlig bild över brukaren över tid så de slipper söka i sociala journaler 

efter information. En boendehandledare berättar att det var en förhoppning som hen hade när 

Procapita kom, att man skulle kunna använda sig av sökord för att få upp en helhetsbild över 

tid när det gäller till exempel mage eller olika arbetssätt man provat. Samma 

boendehandledare berättar att den helhetsbilden kunde finnas när man dokumenterade på 

papper då man kunde plocka ut det enskilt och sammanfatta över tid.  

 

”Du ska ju inte kunna prova sånt som redan är prövat och inte på samma sätt i alla fall. För 

det är ju att utsätta personen för massa onödigt testande utan det är ju bra kunna veta om 

vad har hänt, alltså på ett enkelt sätt för ska du sätta dig och läsa igenom alla…” Respondent 

3 

 

En annan boendehandledare beskriver: 
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”…Nämen då är det bara att gå tillbaks. Men det kan ju, klart det blir ju lite om det har hänt 

för två år sen vet man ju inte. Ska jag då bläddra och bläddra, söka och söka. Så då är det ju 

så. Det kanske inte går göra på lättare sätt heller, jag vet inte.” Respondent 4 

 

Att IT-systemet har oklara funktioner och dålig respons till användarna är också något som 

boendehandledarna berättar om. En boendehandledare berättar om att det är svårt att se om 

något blivit sparat eller om datum blir korrekt när man ska skriva en genomförandeplan. 

Samma boendehandledare berättar att det är svårt att veta om man kommer vidare i 

processen. En annan boendehandledare talar om samma sak i princip men berättar att det är 

svårt att se om det blivit nya saker registrerat. En tredje boendehandledare bekräftar att det 

varit svårt att se om nya genomförandeplaner gjorts i systemet, trots att hen själv visste att det 

var nya gjorda. Den fjärde boendehandledaren talar om att det är svårt att se om nya mål är 

gjorda. Svaren från respondenterna landar i tolkningen att systemet inte är tydligt nog för att 

bekräfta användarnas kommandon och att det heller inte är visuellt så enkelt att tyda när de 

ska göra något.  

 Att sammanfatta arbetsanteckningar till social journal är en arbetsuppgift som är relativt 

ofta förekommande. Två av respondenterna önskar att istället för att ta bort en och en 

arbetsanteckning så kunde flera markeras samtidigt och raderas på en gång. Att sortera 

arbetsanteckningarna är något alla boendehandledare berättar om att de gör och en 

respondent önskar någon funktion som gjorde det lättare. Här tolkar jag också det som att det 

finns en tidsaspekt som bör tas hänsyn till, att saker inte ska ta så lång tid som det gör. 

 

”Ja, det är ju det där med sorteringen. Att det skulle bli enklare men annars vet jag inte vad 

jag skulle tänka på för vad för finesser som ska finnas där.” Respondent 2 

 

”Ja och så när du ska ta bort arbetsanteckningar, däremot kan det ju vara nån spärr som du 

måste låsa upp för att ta bort anteckningar så du inte råkar komma åt. Men nånting enklare 

än att sitta och ta bort dem en och en. För det tar ju lång tid.” Respondent 3 

 

Det som respondent tre uttrycker med att ”råka” komma åt att radera, kan ju också tolkas som 

att man känner en osäkerhet med systemet och därför tänker på ytterligare funktioner som 

förhindrar att systemet gör lite som det vill.  
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5. Slutsatser och diskussion  

Eftersom jag har så få respondenter så kan jag inte dra omedelbara slutsatser och generalisera 

för alla boendehandledares digitala arbetsmiljö. Inte heller kan jag dra direkta slutsatser om 

de intervjuades digitala arbetsmiljö, då underlaget är litet. Däremot kan jag ge en bild av vissa 

tendenser som finns i min studie och som boendehandledarna talat om.  

5.1 Hur är den digitala arbetsmiljön hos boendehandledarna? 
Slutsatsen som jag kan dra av de boendehandledare som jag intervjuat är att delar av den 

digitala arbetsmiljön tenderar att inte vara optimal. Det som fungerar bra är rutinmässiga 

dagliga uppgifter som arbetsanteckningar och att använda sökfunktionen för 

arbetsanteckningar skrivna efter sista inloggade session. Där stöder Procapita en god digital 

arbetsmiljö. Om det är programmet i sig eller om det är till följd av en bra utbildning kan jag 

inte avgöra. Intervjuerna har visat på att boendehandledarna kan tolkas uppleva viss stress 

med att arbeta med Procapita och de berättar alla att de har liknande problem med att få 

helhetsbilder, söka och sortera information, försäkra sig om att systemet gjort det man tänkt 

och att utbildningen har brister. Vad detta kan bero på finns flera möjliga förklaringar till och 

som jag upplevt är att digital arbetsmiljö är ett komplext problem där flera saker vävs samman 

och där jag inte kan utröna om det ena orsakat det andra eller tvärtom. Att intervjuerna är få 

och jag inte fått tillräckligt uttömmande svar gör också att flera möjliga dimensioner av samma 

upplevelse saknas. Vissa saker har både en psykosocial dimension och en kognitiv dimension. 

Det vill säga att är systemet svårt att överblicka skapar den inte bara en kognitiv störning utan 

även en psykosocial störning som kan vara oro eller stress. De går in i varandra. Mina slutsatser 

är likvärdiga de kognitiva arbetsmiljöproblemen som beskrivs i rapporten Digital arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  

5.1.1 Kognitiv arbetsmiljö 
Att få helhetsbilder över tid är viktigt både för boendehandledaren själv samt brukaren som 

man jobbar med. Detta är viktigt för att kunna tolka mönster och prova nya arbetssätt. 

Möjligheten till att inte se större informationsmängder som beskriver helheter eller att följa en 

process över tid försämrar möjlighet till lärande enligt Arbetsmiljöverket (2015) och är inte 

gynnsamt för någon av parterna. Att denna helhetsbild verkar saknas, eller är oklar kan leda 

till risk för brukarens hälsa samt ohälsa hos personalen. Det visuella stödet som 

Arbetsmiljöverket (2015) menar är viktigt ur kognitivt perspektiv kan vara en brist här. Det 

kan leda till att saker missas och stress om boendehandledaren inom rimlig tid inte kan hitta 

den information som man eftersöker.  

 Digitaliseringen hade kunnat göra det lättare att sortera och sammanställa men så har inte 

skett i detta fall. Om detta beror på att systemet har stöd men att det inte uppmärksammats 

eller om det helt enkelt inte fanns med i kravspecifikationen för programmet kan jag endast 

spekulera i. Men att en boendehandledare önskat den funktionen och på den tiden man 

dokumenterade på papper så gjordes sammanställningar över tid lättare så kan man i 

framtiden ta med sig denna kunskap för att skapa en god digital arbetsmiljö hos de som 

journalför. Adaptiv design är att man designar mjukvara som anpassar sig efter användarens 

kognitiva förmågor över tid, till exempel vid övervakning av flygplan och kärnkraftverk. 
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Adaptiv design skulle också kunna vara att man anpassar system efter vilken yrkesroll man 

innehar, en boendehandledare behöver kanske inte kunna sortera all information som finns i 

ett system, utan bara sin del i processen, men kunna ha en översikt om man skulle vilja det. 

Här hade man kunnat studera mera och inte ha kognitiva lösningar bara på arbetsplatser som 

kräver hög koncentration utan även i mindre krävande arbeten men där det är viktigt med 

helhetsbilder och stöd för snabba beslut. 

5.1.2 Psykosocial arbetsmiljö och förändrade krav  
Stressen som påtalas kan hänföras både till arbetet med själva IT-systemet samt att det kan 

blivit förändrade krav i organisationen till följd av digitalisering. Ett exempel på förändrade 

krav är synlighet som ökat till följd av digitalisering, det ger en boendehandledare bokstavligen 

uttryck för. Det är en stor fördel ur kvalitetsperspektiv att det är lättare att hitta och läsa 

dokumentation men också en nackdel för personalen som kan uppleva större krav på korrekt 

dokumentation och att man noga granskas vid genomläsning av andra, i synnerhet av dem 

högre upp i hierarkin. Synligheten gör också att det blir viktigare att skriva in aktiviteter som 

utförs med brukaren. Det kan också vara ett osynligt förändrat krav till följd av digitalisering. 

Att löpande informellt utbilda vikarier och kollegor kan också vara ett förändrat krav, att som 

boendehandledare inte bara utbilda i dokumentation och arbetsuppgifter utan även utbilda 

hur man hanterar programmet man dokumenterar i. Liknande förändrade krav till följd av 

digitalisering tas upp i rapporten Digital arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 Att boendehandledarna upplevt tillfällen där saker som skrivits in i Procapita bara har 

försvunnit skapar stress. Det går att finna många uttryck i citaten från boendehandledarna 

som kan tolkas som indirekt stress. Det ligger ju inte i samklang med god psykosocial 

arbetsmiljö och individens välbefinnande.  

 Att tydliggöra och engagera personalen i tidigt skede av införande av nya system är av vikt 

för den psykosociala arbetsmiljön, vilket boendehandledarna inte gett uttryck för i 

intervjuerna. Procapita som ett kommunikationsmedel löper genomgående genom 

intervjuerna. Man dokumenterar för sin brukare, för sig själv, för sina kollegor och för 

organisationen man jobbar i. När då en boendehandledare har många kontaktpunkter som till 

exempel sjuksköterska eller sjukgymnast och inte kan läsa vad de dokumenterat, brister 

kommunikationen. Nu verkar det som i intervjuerna att man jobbar runt problemet genom att 

till exempel ringa för att få den information man behöver.  

5.1.3 Fysisk arbetsmiljö 
När boendehandledarna ska beskriva var de dokumenterar så berättar alla att de 

dokumenterar i ett gemensamt kontor. De beskriver att de kan stänga dörren in till kontoret 

och välja om de vill vara själva och ostörda. Det reser dock en fråga om dörren till kontoret kan 

förbli stängd under hela den tid som boendehandledaren behöver vara själv, eller om det kan 

uppstå störningar från till exempel kollegor som behöver göra något inne i kontoret? Om en 

personal behöver göra arbetsanteckningar, en annan använda telefonen och en tredje vill sitta 

längre tid med social journal och man har endast en arbetsdator att tillgå kan det bli ett 

problem. Detta kan kopplas till Klingberg (2007) om uppmärksamhet och att utifrån kognitivt 

perspektiv störs uppmärksamheten om dörren inte kan förbli stängd. Likaså om kollegan som 

kommer in vill tala om något, så kan detta belasta arbetsminnet som är känsligt för störningar 
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(Arbetsmiljöverket, 2015) hos boendehandledaren som försöker skriva in i Procapita samtidigt 

som man försöker samtala. Detta är fysisk arbetsmiljö som sammanvävs med kognitiv 

arbetsmiljö.  En boendehandledare önskade schemalagd tid för dokumentation, vilket torde 

minska stress och krav på att försöka hitta tid för dokumentation. Dock kvarstår frågan då om 

var man ska dokumentera och om man förblir ostörd. Då blir det också en organisatorisk fråga, 

och huruvida det kan lösas från arbetsplats till arbetsplats. Att en boendehandledare beskriver 

att det beror på internetuppkoppling var man väljer att dokumentera är ju heller inte optimalt. 

5.1.4 Stöd för lärande  
När det gäller boendehandledarnas berättelser står främst två moment för beskrivningar av 

problem ut, genomförandeplan med uppföljning och social journal. Varför just dessa två 

områden blir så tydliga leder till frågan om det är en utbildningsbrist, ett dåligt kognitivt stöd 

i Procapita eller om stöd för lärande brister både i organisationen och IT-systemet? Man kan 

relatera till vuxnas lärande, att det behövs repeteras ofta för att läras in men att då dessa 

moment är längre i tidsspann innan de återkommer igen är det som gör att det blir svårare? 

Här hade mer uttömmande svar och fler följdfrågor kanske kunnat besvara en del av frågorna 

som uppstår. Men det är också en vidare fråga att följa upp i vidare forskning, varför vissa delar 

står ut mer än andra.  

 Om man ska tolka Borgström & Gougoulakis (2011) beskrivning av att informellt lärande 

på en arbetsplats handlar om relationer mellan människor, maktförhållanden och om hur 

attityder och inställningar formas skulle man också kunna argumentera för att det också ingår 

i en psykosocial dimension av digital arbetsmiljö. Det handlar inte bara om att få till sig den 

tekniska kunskapen som man behöver utan att också se till vilka faktorer som styr lärandet i 

positiv riktning. Borgström & Gougoulakis (2011, s.250) skriver vidare att ”Lärande i 

arbetslivet inte är mål i sig utan utgör verktyg för goda arbetsförhållanden och gott 

produktionsresultat”. Lärandet i arbetslivet, speciellt det informella är svårt att beskriva och 

att betygsätta (Borgström & Gougoulakis, 2011). Att ha som filosofi att man är en lärande 

organisation räcker inte, utan mer konkreta uttryck behövs (Borgström & Gougoulakis, 2011). 

Attityder och inställningen till verksamhetsförändringen är således viktigt för att införandet 

av systemet går väl. Att få det informella lärandet i en positiv bemärkelse och att inte fastna i 

en negativ spiral. Detta i kombination med min empiri kan tolkas som att ett informellt lärande 

fastnat i en negativ spiral av olika orsaker och som  sedan har en inverkan på den digitala 

psykosociala arbetsmiljön. En av dessa orsaker kan ju vara att man i ledningen inte såg det 

som en verksamhetsförändring utan som ”bara” införande av ny teknik, och således gav det ett 

genomslag som inverkade negativt på medarbetarnas lärande. Detta kan jag dock inte dra som 

slutsats om då jag saknar information om detta utan det är en generell fundering. Procapita 

som system kan också ha dåligt stöd för lärande i kognitiv bemärkelse, men detta kan jag inte 

heller dra någon slutsats om, utan i så fall skulle man behöva utföra en annan studie som har 

annat fokus och som utvärderar de kognitiva aspekterna djupare.  
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5.2 Arbetsmiljöverkets definition av digital arbetsmiljö 
”Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som 

kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras” 

(Arbetsmiljöverket, 2015, s. 15).  

Den definition som Arbetsmiljöverket har ovan tycker jag är något förenklad. Definitionen som 

sådan är bra, men man kan lätt förledas av att digital arbetsmiljö inte är så komplext så som 

deras egen rapport om digital arbetsmiljö diskuterar i slutsatserna och diskussionsdelen. Det 

är en bra utgångspunkt och ett sätt att lyfta ett nytt perspektiv i arbetsmiljöfrågor då många 

arbeten idag förändras i sin natur och digitaliseras. Ej heller kan man dra ett likhetstecken 

mellan analoga och digitala stödsystem, när saker digitaliseras förändras också kontexten som 

stödsystemen är i. Digitaliseringen driver också en utveckling framåt och nya möjligheter 

uppstår, möjligheter som inte förut hade varit realistiska utan en digital innovation. 

Definitionen hade nog kunnat ta bort ”arbetets stödsystem och verktyg” och hellre kunnat 

avslutas med ”arbetsmiljön som blir konsekvensen av arbetslivets digitalisering”. Definitionen 

är något avgränsad och då den digitala arbetsmiljön är en komplex fråga blir definitionen något 

förenklad. 
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Bilaga 1 

Information inför intervjun 

Jag gör en studie som ska handla om digital arbetsmiljö hos boendehandledare och den 

uppsatsen skrivs vid Umeå Universitet. Och syftet är ju att få kunskap om hur 

boendehandledares digitala arbetsmiljö är och både på en mer allmänt plan och då mer 

specifikt då ni jobbar med procapita. Det kommer vara fler än du som intervjuas.  

Er medverkan kommer jag anonymisera, och när studien är klar kommer jag inte lämna ut 

några som helst uppgifter om vilka ni är. Det ni har berättat för mig, kommer jag skriva ut i en 

intervjutext och denna text kommer jag analysera. När det redovisas i uppsatsen kommer inga 

namn eller specifika detaljer om er lämnas ut. Utan då t ex kommer det stå: person 1 berättar 

att och så ett citat…. Analysen visar att teman är… Den texten som blir och intervjumaterialet 

kommer endast användas för forskningsändamål. 

Min uppsats kommer att publiceras i Diva, en publiceringsdatabas och då kommer min 

uppsats vara sökbar för andra.  

När intervjun startar har du all rätt att avbryta när helst du vill och jag kommer inte utöva 

några som helst påtryckningar. Känner du att det är någon fråga du inte vill svara på så behöver 

du inte det.  

Och jag undrar då om det går bra att jag spelar in vårt samtal? 

Och om det går bra, att jag kanske kan kontakta dig igen om det är något oklart eller om jag 

har några extra funderingar?  
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Bilaga 2 

Mail som skickades ut till gruppbostäder via chefer 

 

Hej! 

 

Jag är en student vid Umeå Universitet och även anställd som boendehandledare, som gör en 

uppsats där jag är intresserad av hur boendehandledare upplever det att arbeta med procapita 

och hur den upplevelsen påverkar den digitala arbetsmiljön.  

Jag söker därför några boendehandledare (ca 5-7 stycken) att intervjua för att få information 

och kunskap om hur ni upplever det och vad ni har att säga om det.  

Intervjun är helt frivillig, och svaren kommer att behandlas anonymt. Jag beräknar att 

intervjun kommer ta ca 45 min-1 timme.  

Om ni känner er intresserade får ni mer än gärna kontakta mig.  

 

 

Med förhoppning om att ses! 

Maria Dahlqvist 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du jobbat som boendehandledare och kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Trivs du med ditt jobb och i den organisation där du jobbar? 

Har du jobbat på flera olika ställen? 

Vet du om det ser det lika ut över alla boenden?  

På ditt arbete, framgår det tydligt vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter du har?  

 Om det inte framgår, vet du vem du ska fråga för hjälp och stöd? 

Har du en hälsosam arbetsbelastning? 

 Ja, på vilket sätt? 

 Nej, på vilket sätt? 

Vilka andra digitala verktyg använder du?  

Hade du önskat fler digitala verktyg som komplement i ditt arbete? 

När du ska dokumentera 

 -varför dokumenterar du? 

 -När dokumenterar du? 

 -Hur dokumenterar du? 

 - Var dokumenterar du? 

Om vi tittar på procapita som helhet, vad tycker du om utseendet? 

 -är det lätt att få en helhetsbild och navigera runt? 

 - förstår du alla ikoner? 

 - om du ska göra nåt nytt, är det lätt att känna sig fram till hur du ska göra? 

 - vad är din känsla när du tittar på systemet? (Känns den enkel eller känns den svår?) 

 (Känns den inbjudande eller känns det som att det är ett berg man ska forcera?) 

 - Känns det som att du arbetar mot eller med systemet? 

 - Känner du att systemet underlättar för dig att dokumentera? 

Om du behöver, kan du se vad andra dokumenterat kring en brukare? Är det svårt eller lätt 

att leta upp det? 

Har du gjort en social journal? 

 Om ja, kan du berätta hur du gör?  

 Om nej, är det nåt särskilt som gör att du inte gjort en social journal? 

Har du gjort en genomförandeplan? 

 Om ja, kan du berätta hur du gör? 

 Om nej, är det nåt särskilt som gör att du inte gjort en genomförandeplan (GP)? 

Har du gjort en uppföljning på en genomförandeplan, i så fall hur gör du? 

 Om nej, är det nåt särskilt som gjort gör att du inte gjort en uppföljning? 

Om du behöver, kan du se sjuksköterskas, arbetsterapeuts, sjukgymnasts anteckningar som 

du behöver läsa om någon? 

 Om ja. När du läser den dokumentationen, tycker du att den är tillräckligt 
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 upplysande/bra så du får veta det du behöver veta?  

 Om nej, hur gör du då om du inte kan hitta den information du söker? 

Om det är en anteckning som är extra viktig att se, kan du se att den är något utöver det 

vanliga? Exempel kan ju vara om någon är allergisk mot något eller kanske behöver någon 

omvårdnadsåtgärd? 

Nu tänkte jag fråga om utbildning som du fått eller inte fått. 

 -Har ni fått utbildning i hur man dokumenterar, dvs varför, hur, när och vad ni ska 

 dokumentera? Vad tycker du om den? 

 -Har ni fått utbildning i hur man använder IT-systemet? (i intervjun sägs namnet på 

 systemet) Vad tycker du om den? 

 - Har du fått lära andra hur man använder systemet? Eller hjälpa en kollega? Isåfall  med 

vilka delar då? 

 -Var det lätt att lära sig systemet? 

Om jag säger procapita, vad säger du då? Vad är din upplevelse av det?  

Känner du dig stressad av att använda procapita? 

Om du behöver hjälp med att använda procapita, finns den hjälpen att få? 

Har du nån gång fått känna att du fått tycka till om inköp av systemet och om det blir ett nytt 

system i framtiden, känner du att du får tycka till om vad som är viktigt då? 

Om du fick önska fritt, hur vill du att procapita ska fungera? Vad är viktigast för dig? Vad vill 

du plocka in och vad vill du plocka bort? Är det nåt annat i din arbetsmiljö som du tycker bör 

förbättras? 
 


