
 

Institutionen för informatik 
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 
SPB 2013.04 
	  

	  

Att öppna upp sjukvårdens 
förändrings- och utvecklingsarbete 
En studie av medskapande innovation i primärvården 

 
Sandra Ericsson  
Emelie Granqvist 
 

 



 

	  

Abstract 
Healthcare in Sweden are in need of a drastic change to meet the requirements of highly 
developed societies, and information technology is seen as an essential part to get there. 
However, the Swedish healthcare have to challenge their traditional innovation approaches 
as well. For example, it has become more common to engage patients in the innovation 
process through web-based platforms. We have been focusing on an approach called co-
creation by studying a workshop, in which potential users and other stakeholders are 
cooperating creatively to come up with innovative solutions in order to improve healthcare 
practice. Our findings suggests that co-creation may increase the mutual understanding 
between different stakeholders, for example healthcare professionals and IT developers, 
enable horizontal learning through and outside the organization and also to raise concepts 
and actions that are responding to healthcare needs. However, we have found important 
challenges in bridging barriers that may occur when gathering people of different 
competencies, and involving proper participants that are representative of their groups. 
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1. Inledning 
Utgifterna inom vården i Sverige stiger i en ohållbar takt samtidigt som befolkningen ökar 

och blir allt äldre. Hälso- och sjukvårdsinstanser satsar därför på IT-lösningar som förväntas 

bidra med exempelvis lägre kostnader och ökad tillgänglighet av information (Sanandaji, 

2012). Sveriges landsting satsar omkring 6,7 miljarder årligen på den satsning som kallas 

eHälsa (Socialdepartementet, 2010), där man med hjälp av IT-stöd hoppas kunna erbjuda 

välfungerande och effektiv informationshantering för såväl vårdpersonal som patienter och 

övriga berörda aktörer. En förutsättning för att informationstekniken skall kunna utgöra ett 

stöd för dessa individer krävs att den är tillgänglig och användbar med hänsyn till olika 

förutsättningar och tekniska förkunskaper, samt att den lyckas smälta in i det dagliga arbetet 

för att inte snarare utgöra ett hinder. 

 Förändrade förutsättningar och behov är någonting man inom en organisation ständigt 

måste vara uppmärksam på och förhålla sig till – de flesta förändringarna är oundvikliga för 

organisationer, vilket understryker vikten av att ständigt vara beredd på och anpassa sig till 

förändring (Markič, 2005). Innovation är ett begrepp som förknippas med förändrings- och 

utvecklingsarbete, och innebär att man jobbar för nya idéer som ska leda till förbättring. 

Murray et al. (2010) framhåller att det sätt på vilket en innovation tas fram är minst lika 

viktigt som innovationen i sig. I de flesta fall är deltagande och engagemang från såväl tänkta 

användare som producenter och leverantörer en viktig nyckel för att kunna åstadkomma 

lyckade innovationer (ibid.). Inom forskningsämnet informatik har just användarmedverkan 

länge studerats och man ser på användarfokus som en bidragande faktor till lyckad design av 

teknik (Danielsson-Öberg, 2010); det har dock blivit allt vanligare att involvera ytterligare 

aktörer utanför organisationens gränser för att maximera den involverade kompetensen, 

vilket sägs öka företagens innovationskraft eftersom det i skärningspunkter mellan olika 

intresseområden skapas nya perspektiv och kreativa idéer (Remneland, 2010). 

 Samverkan över funktionsgränserna inom och mellan organisationer är någonting som 

visat sig ha stor inverkan på framgångsrika innovationsarbeten – det möjliggör att man ser 

till helheten istället för bara till delarna. Inom vården är det emellertid vanligt att man 

bedriver förändringsarbete där man ser till delarnas, snarare än helhetens, bästa (Brattström, 

2012). En förklaring till detta kan vara att vården, med sin starkt vetenskapliga grund, består 

av väldigt specialiserade enheter där det i vissa fall fordras att man tänker djupt snarare än 

brett. Med detta inte sagt att det skulle vara ett oönskvärt tillvägagångssätt, snarare att både 

specialiserade och tvärfunktionella innovationsstrategier är nödvändiga vid innovations-

arbete inom vårdverksamheten (ibid.).  

 I denna uppsats har vi studerat medskapande innovation – en form av kollektiv kreativitet 

där två eller fler personer involveras (Sanders & Stappers, 2008) – där en medskapande 

workshop utgjort vårt case. Workshopens syfte har varit att fungera som en mötesplats där 

möjlighet ges för olika aktörer att diskutera problem och innovativa lösningar rörande 

informationsteknik i primärvården. Under uppsatsen kommer vi att använda oss av både 

begreppet innovationsstrategi och begreppet designstrategi för att ringa in det område vi 

valt att studera. En anledning till detta är att belysa att medskapande innovation kan 

betraktas som bådadera, en annan att det var för begränsande att enbart välja ett av 
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begreppen för att diskutera sammanhanget. Baserat på den litteratur vi tagit del av är den 

huvudsakliga skillnaden att innovation handlar om att ta fram nya lösningar, medan design 

inte behöver göra det. Innovativa lösningar behöver dock inte bestå av revolutionerande nya 

idéer, men att exempelvis byta färg eller placering av knappar på en hemsida faller inom 

begreppet design, och inte innovation. Innovation kan dock vara en del av design och vice 

versa. 

1.1 Frågeformulering och syfte 
Med denna bakgrund har vi landat i följande frågeställning som kommer besvaras under 

uppsatsen: På vilka sätt kan medskapande innovation bidra till förändrings- och 
utvecklingsarbete i primärvården?  

 

Syftet är att studera en medskapande innovationsstrategi där olika aktörer involveras över 

organisationsgränser. Detta för att skapa en förståelse för hur man i primärvårdens 

förändrings- och utvecklingsarbete kan dra nytta av ett sådant tillvägagångssätt, men också 

identifiera hinder och utmaningar som kan vara av betydelse vid tillämpning av 

medskapande innovation.  

1.2 Begreppsförklaring 
För att underlätta för läsaren har vi valt att sammanställa en ordlista över begrepp som är 

viktiga att förstå i sammanhanget.  

 

Informationsteknik (IT)  
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 

framsteg inom datorteknik och telekommunikation (Nationalencyklopedin, 2013). Vi 

kommer i uppsatsen att använda ”informationsteknik” och ”IT” som synonyma begrepp. 

 

Innovation 
Begreppet innovation kommer från latinets novus som betyder ny. I verbform blir det in + 

novare och betyder “att göra ny”. Vi har valt att använda en kortfattad och bred definition 

där innovation handlar om att generera, utveckla och anpassa nya idéer, beteenden eller 

processer. Ordet associeras till kreativitet, teknologi och/eller lönsamhet (Remneland, 2010). 

 
Traditionell innovation 
Vid tillämpning av traditionella innovationsstrategier utgår man ifrån att de skickligaste 

personerna i branschen är anställda hos den egna organisationen och fokus ligger på att 

själva upptäcka, utveckla och leverera en lösning. Det handlar om en ständig tävlan att 

komma på de bästa idéerna och att vara först med dem på marknaden (Remneland, 2010). 

 
Öppen innovation 
Henry Chesbrough myntade begreppet öppen innovation, vilket beskrivs som en antites mot 

traditionellt tillämpad innovation. Ett grundantagande är således att man kan och bör 

använda sig av externa såväl som interna idéer i innovationsprocessen, och man frångår 
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tanken om att de skickligaste personerna i branschen skulle finnas inom den egna 

organisationen (Chesbrough, 2006).   

 
Primärvården 
Primärvården är den del av hälso- och sjukvården som erbjuder grundläggande behandling 

där man inte behöver de medicinska och tekniska resurser som sjukhusen har. Ofta avser 

man hälsocentraler (tidigare kallat vårdcentraler), och det är alltså dit man i första hand 

söker sig för behandling av symptom och åkommor som inte är akuta eller kräver särskilda 

resurser.  

 
eHälsa 
Det tycks inte finnas någon enhällig definition av begreppet eHälsa – ofta förknippas det 

dock med digitala vårdtjänster riktade mot patienterna. En definition som ringar in det vi 

anser vara centralt är hämtad från Centrum för eHälsa: “eHälsa handlar inte enbart om en 

teknisk utveckling utan om att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårt 

informationssamhälle. Detta innebär användning av informations- och kommunikations-

teknologi för att möta behoven av personal, vårdgivare, beslutsfattare, patienter och deras 

närstående, samt medborgare i stort, i vårdande och sjukdomsförebyggande syfte” (Psaros, 

2005).  
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2. Relaterad forskning 

2.1 IT och innovation i primärvården 
Kraven på förbättrad och mer effektiv vård har ökat dramatiskt de senaste åren, och ny 

teknik förväntas spela en stor roll i arbetet med att möta dessa krav genom att öka 

effektiviteten, noggrannheten och tillgängligheten av information (André et al., 2008). År 

2005 etablerades exempelvis ett samarbete mellan staten och vårdens huvudmän (dvs. 

kommuner och landsting) i syfte att skapa bättre grundförutsättningar och en mer 

sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom sjukvården med hjälp av 

moderna IT-stöd; man upprättade vad som kom att kallas den Nationella IT-strategin för 
vård och omsorg. Några år senare valde man att omformulera strategin för att svara mot 

förändrade behov och förutsättningar inom vården, vilket gjorde att man valde en annan 

benämning: Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård 
och omsorg. (Socialdepartementet, 2010) Detta visar att man inte längre ser den tekniska 

utvecklingen som huvudsakligt fokus när det gäller IT i vården. Snarare framhålls att man 

numera betraktar informationstekniken som en naturlig del i hälso- och sjukvårdens 

verksamhetsutveckling och därför väljer att betona vikten av frågor gällande införande, 

användning och nytta av informationstekniken (ibid.).  

 Digitala journalsystem är ett exempel på hur IT används i vården. Det finns emellertid 

exempel på hur dessa orsakat bland annat ökad arbetsbelastning, övertid för personalen, 

feldoseringar samt långa väntetider för patienterna, som en följd av tidskrävande och 

besvärliga arbetsmoment i journalsystemet (Söderström, 2010). Ett annat exempel är Mina 

Vårdkontakter – en digital plattform som bland annat ger vårdtagarna möjlighet att själva 

omboka sina besökstider och ansöka om förnyade recept (Socialdepartementet, 2010), men 

som idag är bristande på flera punkter, bland annat gällande användarvänlighet. Den 

informationsteknik som används i primärvården riktar sig således till både vårdgivare och 

patienter och riskerar att utgöra ett hinder snarare än det effektiva stöd det är tänkt att 

fungera som om man misslyckas med att möta deras behov.  

 Mina Vårdkontakter är en del av satsningen på eHälsa, där man ämnar tillgängliggöra 

säker information till individen inom vård och omsorg. Ett annat mål för satsningen är att 

öka patientsäkerheten och förbättra möjligheten för patienten eller anhöriga att vara 

delaktiga i vårdprocessen. Detta ska ge verksamheten möjlighet att möta medborgarens 

behov och önskemål, ge medborgaren verktyg för rörlighet och valfrihet samt ge 

beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla verksamheten (Socialdepartementet, 

2010). Ett annat exempel som faller under eHälsa är telemedicin, vilket innebär att man med 

hjälp av videosamtal ska kunna kommunicera med patienter ute på landsbygden, för att 

underlätta för dem som på olika sätt har det svårt att besöka hälsocentralen. I och med att 

eHälsoverktyg ska kunna användas av olika typer av människor med olika bakgrund och 

förutsättningar bör de vara interaktiva, kompatibla, lätta att använda, engagerande samt 

tillgängliga för olika målgrupper (Kreps & Neuhauser, 2010). Design av eHälsosystem har 

vanligtvis karaktäriserats av fokus på ”teknisk elegans” och innovativa IT-lösningar snarare 

än användbarheten för de faktiska slutanvändarna som skall kunna använda systemen 

(ibid.).   
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 Söderström (2010) lyfter frågan om huruvida vården verkligen blir bättre av införandet av 

informationsteknik eller om det snarare bidrar till att öka vårdpersonalens administrativa 

uppgifter, vilket riskerar ske på bekostnad av patientbemötandet. Eftersom 

informationsteknik ses som en vital del i utvecklingen av vården är det viktigt att resurser 

läggs på att få det att fungera på ett bra sätt. Bristfälligt fungerande informationsteknik kan 

ge upphov till stress eller att användarna vägrar att använda tekniken. Det kan handla om 

dåliga gränssnitt eller bristande användarvänlighet, men det kan också handla om sådant 

som ligger utanför informationstekniken, exempelvis otillräcklig utbildning eller en i övrigt 

pressad arbetssituation (Söderström, 2010). Upplever användarna att de saknar kontroll över 

och kompetens att använda ett IT-system finns risken att de kommer att undvika att använda 

det (Elie-Dit-Cosaque & Staub, 2010). 

 Det är dock inte bara IT-system som stressar och sätter press på vårdpersonal och 

vårdgivare. Den ideologi som numera organiserar svensk sjukvård – New public 

management – påverkar också kulturen på arbetsplatsen, vilket Zaremba (2013b, 2013c) 

menar har bidragit till att sjukhusen numera producerar snarare än vårdar. Landstinget har 

bestämda prislistor för vad varje enskild sjukdom, åkomma, provtagning och behandling är 

värd. Enligt detta sätt att ge vård har det ingen ekonomisk inverkan på vården huruvida en 

patient blivit frisk eller inte (ibid.). Detta påverkar också arbetssättet och kulturen inom 

primärvården eftersom det kan vara ett problem med att kommunicera vad man ska satsa på 

för att vara vinstdrivande, vilket riskerar skapa konflikter mellan de vårdgivare som anser att 

det är så vården ska bedrivas och de som är av motsatt åsikt.  

Något man börjat tillämpa som en del i vårdens förändrings- och utvecklingsarbete är 

verksamhetsfilosofin Lean. Centrala principer för Lean är ständiga förbättringar genom att 

involvera alla medarbetare i att eliminera alla onödiga moment i verksamheten (Rognes & 

Svarts, 2012). För primärvården har detta exempelvis inneburit att man fokuserat på att 

identifiera och eliminera icke värdeskapande aktiviteter för att få mer tid till de 

värdeskapande aktiviteterna. Detta i syfte att förbättra arbetssituationen för personalen och 

få förbättrad tillgänglighet för patienterna såsom fler läkartider och bättre 

telefontillgänglighet (ibid.).  

2.1.1 Disruptiva innovationer 
Något som identifierats som ett behov för utveckling och förändringsarbete inom sjukvården 

är disruptiva innovationer (Christensen et al., 2009; Sanandaji, 2012), vilket innebär att man 

skapar någonting nytt som ersätter det som redan existerar, det vill säga nya tekniker eller 

arbetssätt som är så pass mycket bättre att de befintliga snabbt föråldras (Sanandaji, 2012). 

Detta skiljer sig från kontinuerlig innovation1 där man istället utgår ifrån det man redan har 

och genom mindre, kontinuerliga förbättringar försöker göra det mer effektivt att använda 

(Wördenweber & Weissflog, 2005). Informationsteknik har möjliggjort flera disruptiva 

innovationer som kommit att omvandla de redan existerande marknaderna. Ett exempel på 

detta är Youtube – en webbplats där registrerade användare kan lägga upp och kommentera 

videoklipp – som radikalt förändrat möjligheterna för vem som helst med tillgång till en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vi har största möjliga mån valt att använda oss av svenska benämningar av de begrepp vi använder i 
uppsatsen. Vi har därför gjort en fri översättning av begreppet continuous innovation, hämtat från 
Wördenweber & Weissflog (2005).  
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webbkamera att skapa och sprida videoklipp (Christensen et al., 2009). Inom sjukvården har 

webbplatser som möjliggör för patienter att utbyta erfarenheter och kunskap skapat en 

förändring som både kan fungera avlastande och utmanande för den traditionella 

vårdstrukturen (Sanandaji, 2012). Dessa benämns ofta ”Health 2.0” och har påståtts vara en 

av de mest revolutionerande förändringarna i vården (ibid.). Sanandaji presenterar vidare 

andra disruptiva innovationer som vuxit fram inom vården. Exempelvis tidigare nämnda 

telemedicin som möjliggör minskade resekostnader i glesbebyggelser där medborgarna har 

långa resvägar till hälsocentralerna och som kan öka antalet behandlingar under samma 

tidsram: ”Genom att sköta kontakten med patienter via Internet hinner läkarna träffa 4-5 

gånger fler patienter än traditionella behandlingar där läkarna träffar patienter i enskilda 

samtal eller i grupp” (Sanandaji, 2012, s. 24). Ytterligare exempel på disruptiva innovationer 

inom vården är internetpsykiatrin, där kognitiv beteendeterapi erbjuds över internet; ett 

projekt kallat iDoc24, startat av svenska läkaren Alexander Börve, har skapat möjligheten för 

patienter att via sina mobiltelefoner få snabbt svar på en inskickad bild av hudförändring om 

verkar röra sig om hudcancer eller inte; en funktion till telefonen som gör att personer med 

demens kan fota, spela in ljud och filma sin vardag för att senare gå igenom det med en 

anhörig och på så sätt ha lättare att minnas sin dag och planera andra dagar. Även European 

Telemedicine Clinic har nått stor framgång genom tekniska möjligheten att snabbt skicka 

röntgenbilder över nationsgränserna (Christensen, 2003). 

Med hjälp av disruptiva innovationer menar Christensen et al. (2009) att sjukvården kan 

uppfylla sitt behov av att transformera dyra och komplicerade produkter till produkter av 

högre kvalitet och med bättre tillgänglighet till en lägre kostnad. Disruptiv innovation kräver 

dock att organisationen möjliggör och främjar kreativa processer, vilket kräver en särskild 

miljö (ibid.). Det finns också en risk för att en omfattande förändring, som vid införande av 

en ny typ av IT-system, innebär att personalen saknar kompetens för att anpassa sig till 

förändringen (Elie-Dit-Cosaque & Staub, 2010) och därför låter bli att använda systemet eller 

går runt det. Det är därför viktigt att skapa en förståelse för att anställda anpassar sig till 

informationstekniken på olika sätt för att det ska fylla deras behov (ibid.).  

2.1.2 Utmaningar för innovationsarbete i vården 

En utmaning som är karaktäriserande för just innovation i sjukvården är de konservativa 

strukturer som är utmärkande för vårdsektorn (Sanandaji, 2012). Förändring i arbetssätt kan 

därför ta lång tid att genomföra, och det har visat sig vara svårt att förändra både 

vårdpersonalens handlande, behandlingssätt och vårdorganisationers struktur (ibid.). Något 

som kan vara en bidragande orsak till svårigheterna att förändra sjukvården är den 

lagstiftning som kan vara hårt styrande för vården, dessutom är man mindre benägen att, 

jämfört med andra branscher, experimentera fram nya lösningar, eftersom det är människors 

liv och hälsa det handlar om (ibid.). Disruptiva IT-lösningar är även svåra att få in i vården på 

grund av okunnighet om tekniska möjligheter och innovationer, samarbetet med industrin är 

knapphändig vilket inte skapar bättre föresättningar. Vårdsektorn är ofta hierarkiskt byggt 

och verksamhetscheferna ger ofta ett osäkert stöd gällande ny teknik och innovationer (ibid.) 

Sjukvården har ändå alltid karaktäriserats av innovation – gällande exempelvis utveckling 

av behandlingar, mediciner och vårdsystem – men för att kunna möta de kravs som ställs på 

sjukvården i högt utvecklade samhällen krävs ytterligare innovativa satsningar som skiljer sig 



 

7 

från de traditionellt tillämpade (Bessant, Künne & Möslein, 2012). Den traditionella 

innovationsstrategin tillämpas till störst del inom primärvården idag. Workshops där aktörer 

från olika delar av vården möts tycks vara ovanligt, i stället fokuseras utvecklingsarbetet 

inom den egna sektionen. Vården är inte en enhetlig massa, utan består av ett stort antal 

olika organisationer där landstinget arbetar för sig och kommunen för sig. Det är även sällan 

de olika hälsocentralerna diskuterar utveckling över sina egna gränser. Forskning har visat 

tecken på att det vid innovationssatsningar i vården exempelvis saknats förståelse för och 

representation av patienters perspektiv (Bullinger et al., 2012). En strategi som har 

tillämpats för att öppna innovationsprocessen i sjukvården är att involvera fler aktörer – 

exempelvis patienter och anhöriga – via webbaserade diskussionsplattformar (Bullinger et 

al., 2012; Bessant et al., 2012).  

2.2 Design av IT 

I och med att informationsteknik i allt större utsträckning genomsyrar i stort sett alla 

aspekter av våra vardagliga liv (Markič, 2005), är designen av densamma ett viktigt område 

att utforska. Designen av informationstekniken kan i många sammanhang spela en 

betydande roll i hur arbetsplatser ser ut, hur folk kommunicerar och hur organisationer 

förändras (Löwgren & Stolterman, 2004). En designprocess bör betraktas som en social 

process, eftersom det vanligtvis krävs en förening av kompetenser för att kunna hantera såväl 

designarbete som det avsedda resultatet. Design är därmed väldigt beroende av vem som 

utför arbetet (ibid.). Användarmedverkan ses som en viktig komponent vid design av IT, då 

användare kan bidra med viktiga perspektiv genom sina erfarenheter av den återkommande 

praktik där informationstekniken ska utgöra ett stöd (Rogers et al., 2011). På så sätt kan man 

anpassa informationstekniken efter användares faktiska behov, och inte bygga på antaganden 

om den tänkta användargruppen (ibid.).  

 Interaktionsdesign kan användas som ett paraplybegrepp över de forskningsområden som 

intresserar sig för interaktionen mellan människor och digital teknik (Kaptelinin & Bannon, 

2012). En förståelse för relationen mellan användare och teknik, användare och användare 

samt teknik och teknik är en viktig faktor vid utveckling av IT-system (Spinuzzi, 2008).  

Inom interaktionsdesignfältet har man länge huvudsakligen fokuserat på att designa 

produkter; det har emellertid börjat växa fram en uppfattning om att man i ökad 

utsträckning bör designa bortom produkter – att också designa livsmiljöer och skapa platser 

för mänsklig kommunikation och interaktion, samt att hjälpa människor att själva skapa 

bättre miljöer för sitt eget arbete, lärande och fritid (Kaptelinin & Bannon, 2012). Detta visar 

att man börjat betrakta informationsteknik som en integrerad del av miljön och att man 

måste anpassa förståelsen för och utvecklingen av informationsteknik därefter.  

2.3 Medskapande innovation  
Att på olika sätt främja samarbete och deltagande i innovations- och designprocesser har 

blivit mer förekommande vid utveckling av informationsteknik. Ett vanligt tillvägagångssätt 

är att involvera kunder och/eller slutanvändare i processen, men också att öppna 

innovationsprocessen för ytterligare aktörer utanför organisationsgränserna. Några fördelar 

man kunnat se med att involvera just användare i designprocesser är exempelvis högre 

kvalitet på det framtagna eller utvecklade systemet och ökad upplevelse av tillfredsställelse 
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från kund och användare (Kujala, 2003), samt kortare utvecklingstid och att det kan fungera 

som utbildning för användarna i det som utvecklas (Alam, 2002).    

 En strategi för att involvera människor att delta i kreativa processer är co-creation 

(medskapande innovation)2, vilken är nära besläktad med designstrategin co-design. Co-

creation och co-design behandlas emellertid ofta som synonyma med varandra och det råder 

förvirring om när de ska användas. De definitioner av dessa begrepp vi valt att utgå ifrån ges 

av Sanders och Stappers (2008), vilka menar att co-creation är ett uttryck som kortfattat kan 

definieras som någon form av kollektiv kreativitet där två eller flera personer involveras. Co-

design är istället när denna kollektiva kreativitet genomsyrar en designprocess, där olika 

aktörer – exempelvis forskare, designers, utvecklare samt potentiella kunder och användare 

– samlas för att samarbeta kreativt.  

 Vi har valt att huvudsakligen använda oss av begreppet medskapande innovation istället 

för exempelvis co-design i denna uppsats, dels eftersom att vi inte vet vilka som kommer 

involveras i den vidare processen och därför inte vill binda oss vid en strategi som kräver 

detta, och dels eftersom fokus inte enbart varit att involvera användare i processen, utan 

också en mängd andra aktörer. Det har dock varit svårt att hitta en uttömmande beskrivning 

av begreppet, i synnerhet då det verkar finnas flera olika beskrivningar av både co-creation 

och co-design.  

 Medskapande innovation och co-design kan användas inom vården som en metod för att 

designa bättre upplevelser för patienter, vårdare och annan personal. Man strävar då efter att 

involvera patienter starkare i förbättringsarbetet och utvecklingen av vården än vad man 

gjort tidigare. Det handlar om att patienter, personal och designers tillsammans utforskar 

vårdkedjan och vilket bemötande patienter och personal upplever längs den. Tanken är att 

fånga deras erfarenheter för att sedan arbeta tillsammans för att skapa förståelse för dessa 

erfarenheter och förbättra dem (Boyd et al., 2012). Patienter och deras anhöriga sågs förr 

som passiva deltagare i vården men de senaste åren har deras åsikter värderats högre, vilket 

har visat sig ge goda resultat. Det är allt vanligare att involvera och ta del av patienternas 

perspektiv på olika sätt, till exempel genom enkäter, återkopplingslådor, referensgrupper, 

hälsokunskapsgrupper och samrådsmöten (ibid.). 

 Medskapande design och co-design utmanar existerande utvecklingsmetoder, vilket Boyd 

et al. (2012) menar görs på tre sätt. För det första uppmuntras användaren av vårdsystemet 

eller vårdtagaren att ta en likvärdig roll i utvecklingen av systemen och tjänsterna. För det 

andra läggs mer fokus på utvecklingen av tjänsterna runt patientupplevelser/bemötande och 

för det tredje så används tekniker och verktyg som prototyping och storyboard istället för 

tillverkning av miljöer, kartläggning av processer och statistisk processtyrning. 

 En annan vanlig designstrategi är participativ design3 som är nära besläktad med co-

design, där ett grundläggande synsätt är att ett större urval individer kan bidra till 

innovationer på ett positivt sätt (Buur, Ankenbrand & Mitchell, 2013) och att alla människor 

är kreativa (Danielsson-Öberg, 2010). Inom participativ design strävar man efter att som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Medskapande innovation är en fri översättning av co-creation. Vi har dock valt att också till viss del 
använda oss av det engelska begreppet co-creation för att visa på dess nära släktskap med co-design. 
3 Participativ design är en försvenskning av begreppet participatory design, används exempelvis av 
Danielsson-Öberg (2010). 
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designer släppa kontrollen, för att ge utrymme åt användarnas kreativitet. Karaktäriserande 

för participativ design är vidare, i likhet med co-design, att användarna medverkar under 

hela designprocessen (Danielsson-Öberg, 2010). Det finns emellertid andra designstrategier 

där man inte har samma grundläggande inställning att aktivt involvera användare under hela 

processen, exempelvis användarcentrerad design. Där ser man istället användarna 

huvudsakligen som en källa till inspiration och information, och de involveras i valda delar av 

designprocessen baserat på vad designern finner nödvändigt (Danielsson-Öberg, 2010). 

Inom användarcentrerad design är det inte säkert att man väljer att låta användaren vara 

medverkande i designprocessen, även om man alltid beaktar användarens behov (Carroll, 

1996). Användarna studeras i regel utan att de egentligen blir särskilt involverade. Detta 

skapar en distans mellan aktörerna medan exempelvis co-design fokuserar på att etablera 

direkta relationer med användarna i skapandet av en produkt eller tjänst (Cavallone & 

Cassia, 2012). Nedan följer en tabell som tydliggör skillnader mellan dessa olika 

designstrategier. Understrykas bör dock att dessa strategier sällan används i sin rena form 

genom en hel designprocess, utan det finns många likheter mellan dem och de kan användas 

i olika delar av processen. 

 
Designsansats Form av medverkan 

Co-creation/medskapande innovation Kollektiv kreativitet där två eller flera personer 
involveras, behöver inte genomsyra en hel design-
process 

Co-design Kollektiv kreativitet där två eller flera personer 
involveras. – t.ex. forskare, designers, utvecklare samt 
tänka användare – och genomsyrar en hel 
designprocess 

Participativ design Tänkta användare involveras aktivt under hela 
designprocessen 

Användarcentrerad design Man beaktar användarnas behov under design-
processen, men de behöver inte nödvändigtvis vara 
medverkande under hela designprocessen, utan kan 
involveras i valda delar eller uteslutas helt. 

Tabell 1: Överblick över vad som skiljer de olika designsansatserna åt. 

Med bakgrund i dessa relaterade forskningsområden har vi ramat in och avgränsat vår 

studie. Studien kommer att behandla hur medskapande innovation kan bidra till 

primärvårdens förändrings- och utvecklingsarbete genom att se till vad som är 

karaktäriserande för traditionell innovation i vården och vilka behov som finns att uppfylla. 

Vidare har vi beaktat vad som identifierats som nyckelfaktorer för lyckad design av 

informationsteknik, då IT-lösningar ses som en viktig del i primärvårdens förändrings- och 

utvecklingsarbete. Eftersom en central faktor för lyckade IT-lösningar har visat sig vara aktivt 

deltagande från framför allt de tänkta användarna, men också övriga inblandade aktörer, har 

vi orienterat oss bland olika användarinvolverande designstrategier för att beskriva och 

avgränsa den typ av medskapande vi studerat.  
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3. Metod 

För att förstå hur medskapande innovation kan bidra till primärvårdens förändrings- och 

utvecklingsarbete har vi bedömt individers upplevelser vara en viktig källa. Det finns 

naturligtvis alternativa aspekter som skulle kunna generera ett svar till den frågeformulering 

vi valt, exempelvis att studera implementationen av en framtagen produkt eller tjänst och hur 

väl den fungerar i praktiken. Vi har emellertid intresserat oss för den process som föregår 

dessa steg, och istället valt att fokusera på konceptutformningen och den sociala, 

gränsöverskridande mötesplats som medskapande innovation möjliggör.  

 En vanlig distinktion som brukar göras vid metoddiskussioner är den mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning. Tabell 2 visar några grundläggande skillnader mellan dessa två 

forskningsstrategier. Det bör dock understrykas att dessa inte är att betrakta som helt 

oförenliga och skrivna i sten – det finns till exempel kvalitativt inriktade undersökningar där 

man prövat teori istället för att generera en, även om det vanliga är att förknippa kvalitativ 

forskning med en induktiv (teorigenererande) ansats (Bryman, 2011).  

  

 Kvantitativ Kvalitativ  

Huvudsaklig inriktning när det 
gäller vilken roll teorin ska 
spela i relation till forskning 

Deduktiv, prövning av teorier Induktiv, teorigenerering 

Kunskapsteoretisk inriktning Naturvetenskaplig modell, 

framför allt positivism 

Ett tolkande synsätt 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 

Tabell 2: Grundläggande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forsknings-
strategier4 (Bryman, 2011, s. 40). 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie, vilket kortfattat innebär att tonvikten ligger på ord 

snarare än siffror (Bryman, 2011). Vår strävan har alltså varit att söka en djupare förståelse 

för individers upplevelse av det studerade sammanhanget, vilket skiljer sig från kvantitativ 

forskning där man snarare strävar efter att samla in en större mängd numeriska data för att 

kunna dra generella slutsatser som gäller för en större population än enbart den undersökta 

(ibid.).  

3.2 Datainsamling 
Bland den tidigare forskning vi tagit del av inom området tycks ett vanligt tillvägagångssätt 

vara att hålla sig nära de inblandade individerna och deras beteenden och upplevelser genom 

exempelvis etnografiska observationsstudier och intervjuer (Danielsson-Öberg, 2010). 

Genom att använda oss av liknande tillvägagångssätt har vår ambition varit att lyfta dels vår 

bild av situationens karaktär, och dels de deltagande individernas upplevelser och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 För ytterligare begreppsförklaring, se t.ex. Bryman (2011).  
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erfarenheter för att utifrån detta bidra till förståelse för hur individer med olika kompetens, 

perspektiv och yrkesbakgrund beskriver sin upplevelse av medskapande innovation.  

3.2.1 Observation 
Genom att tillämpa observation som forskningsmetod studerar man det som faktiskt sker, 

snarare än det som undersökningspersonerna påstår inträffar (Einarsson & Hammar Chirac, 

2002). Detta innebär också att man som forskare inte är beroende av 

undersökningspersonernas förmåga att uttrycka sig och förmedla sina tankar. En observation 

bör genomföras i längre intervaller under en längre tid (Bryman, 2011), men vi har endast 

haft möjlighet att observera under de två dagar workshopen varade. Detta är någonting vi 

behövt förhålla oss till när vi analyserat resultatet av våra observationer, vilket är en 

anledning till att vi valt att lägga tyngdpunkten på kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört en 

direkt observation innebär att forskaren befinner sig på plats i de verkliga situationer och 

naturliga miljöer man ämnar studera – man observerar alltså en situation som skulle ha ägt 

rum oavsett om studien genomförts eller inte, vilket skiljer sig från exempelvis 

experimentsituationer där man arrangerar situation enbart för att kunna studera denna 

(Einarsson & Hammar Chirac, 2002). 

 Vi valde att inta två olika observatörsroller, beskrivna av Einarsson och Hammar Chirac 

(2002), där en av oss var observatör som deltagare, där observatören är känd för gruppen, 

men inte aktivt deltar i gruppens arbete utan ägnar sig enbart åt observation. Den andra 

rollen var deltagare som observatör, vilket också innebär att observatörens roll är känd för 

gruppen, men att man strävar efter att vara en deltagare i gruppen och låter därför 

forskningsuppdraget vara underordnat vid observationstillfället (ibid.). 

3.2.2 Intervjuer 
Syftet med att genomföra intervjuer var att få en bild av deltagarnas egna upplevelser 

gällande faktorer vi inte kunnat observera. Bryman (2011) menar att man som forskare gärna 

har en förhållandevis låg grad av struktur när man genomför kvalitativa intervjuer, eftersom 

man då ger intervjupersonerna möjlighet att rikta intervjun mot sådant de värderar som 

relevant och viktigt – något som man ofta intresserar sig för inom kvalitativ forskning. Vi har 

inte på förhand utgått ifrån specifika teorier och hypoteser som vi försökt bekräfta eller 

förkasta, utan istället strävat efter att låta intervjupersonerna lyfta fram sina egna upplevelser 

och intressen vilket gör att en relativt låg grad av struktur på intervjuerna är lämplig för vårt 

ändamål. Vi har därför valt att utforma intervjuerna som semistrukturerade, vilket innebär 

att man som forskare har på förhand bestämda teman som ska beröras under intervjun, men 

att man samtidigt ger intervjupersonen utrymme att utforma svaren på det sätt de önskar 

(ibid.) Detta innebär också att de frågor man har med i intervjuguiden kan ställas i en annan 

ordning än det sätt man valt att strukturera dem före intervjun, och frågor som inte 

ursprungligen funnits med kan ställas utifrån någonting intervjupersonen säger under 

intervjun. Våra observationer fungerade delvis som ett underlag för den intervjuguide vi 

utformade inför intervjutillfällena. 

 Intervjupersonerna kontaktades via mail eller vid direktkontakt där vi övergripande 

förklarade vad vi skriver om och vilka ämnen vi kommer beröra under intervjun. Av de vi 

skickade ut mail till före workshopen var det 5 av 10 som svarade att de ville delta och 1 som 
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avböjde, medan de övriga aldrig lämnade något svar. De två som tillfrågades vid 

direktkontakt valde att medverka. Intervjuerna varande mellan ungefär 16 och 31 minuter. 

Nedan presenteras en sammanställning (se tabell 3) över samtliga intervjuer för att ge en bild 

av fördelningen av yrkesroller, intervjuformer och längd.  

 
Respondent Yrkesroll Intervjuform Längd (min.) 

Respondent A Vårdpersonal Fysiskt möte 22:27 

Respondent B Landstingsrepresentant Telefon 25:12 

Respondent C Arrangör Fysiskt möte 31:11 

Respondent D Landstingsstrateg Videokonferens 19:24 

Respondent E Primärvårdsrepresentant Telefon 17:31 

Respondent F Vårdpersonal Telefon 23:49 

Respondent G Primärvårdsstrateg Telefon 15:46 

Respondent H Fackombud Fysiskt möte Ca 5 min 

Respondent I Patientrepresentant Fysiskt möte Ca 5 min 

Tabell 3: Överblick över genomförda intervjuer.  

3.3 Bearbetning av data  
De anteckningar som gjordes under observationerna skrevs ned så fort som möjligt under 

och efter observationstillfället. Observatörsrollen observatör som deltagare möjliggjorde 

löpande anteckningar under hela workshopen, medan rollen deltagare som observatör var 

något mer begränsande beträffande detta eftersom man då ska försöka lägga forskningen åt 

sidan medan man deltar. Anteckningar om det som observerats fördes då under kortare 

pauser mellan diskussionstillfällena. Våra respektive anteckningar översattes därefter till mer 

begriplig text och teman direkt efter workshopen, vilket utgjorde underlag för vår analys av 

observationerna. Observationerna bearbetades med hjälp av en tematisk analys, där man 

utifrån datamaterialet identifierar teman och underteman kopplade till den frågeställning 

man har (Bryman, 2011). I detta fall är våra identifierade teman resultatet av upprepad och 

noggrann läsning av observationsanteckningarna.  

 Intervjuerna transkriberades kort tid efter att de genomförts, och analysarbetet för 

intervjumaterialet påbörjades när samtliga intervjuer genomförts och transkriberats. 

Analysen genomfördes genom att det transkriberade genomlästes materialet flera gånger, i 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) rekommendationer – först snabbt 

och överskådligt, men eftersom mer noggrant och tolkande. Därefter gjorde vi en kvalitativ 

innehållsanalys av materialet (ibid.). Lundman och Hällgren Graneheim menar att kvalitativ 

innehållsanalys används för att tolka texter, exempelvis utskrivet intervjumaterial, och att 

man som forskare varken kan eller ska försöka ställa sig utanför materialet. Vid tillämpning 

av kvalitativ dataanalys plockas meningar eller fraser som innehöll information som är 

relevant för frågeställningen ut, vilket är i enlighet med vårt tillvägagångssätt. Omgivande 

text togs dock med så sammanhanget kvarstod (Se bilaga 4). Respondentens svar 

kondenseras i syfte att korta ned texten så att den blev mer överskådlig. De kondenserade 
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meningsenheterna kodades och grupperades sedan i kategorier som återspeglade det centrala 

budskapet i intervjuerna. Det är vanligt att man formulerar teman utifrån svaren men 

eftersom att vår intervjuguide var byggd på teman, skapade från observationen, så utgjorde 

detta inte ett mål i vår analys. Målet var istället att göra datamaterialet mer överskådligt och 

ta ut det mest väsentliga i svaret från respondenterna. I vårt tillvägagångssätt har vi fokuserat 

på vad som sägs, snarare än hur det sägs. Vid utformningen av kondensering, kod och 

kategorier har vi inte utgått ifrån tidigare teorier utan istället haft vår frågeformulering i 

åtanke. 

3.4 Forskningsetik 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal forskningsetiska principer, 

antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 

(Vetenskapsrådet, 2002). Att förhålla sig till dessa är en mycket viktig del i kvalitativ 

forskning för att ingen inblandad ska känna sig kränkt eller utnyttjad (Einarsson & Hammar 

Chirac, 2002).  

 Vi valde att på förhand upplysa respondenterna både skriftligt och muntligt om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan, samt att 

deras bidrag kommer att behandlas anonymt och att inga privata data kommer att kunna 

knytas till de enskilda individerna i uppsatsen. Respondenterna tillfrågades om de godkänner 

inspelning av ljud under intervjun och informerades om att inspelningarna kommer att 

transkriberas för att underlätta vårt analysarbete, men att detta material kommer att 

förstöras när materialet sammanställts i uppsatsen. Det inspelade materialet kommer alltså 

inte heller att spridas vidare till någon ytterligare part. Vid de två kortare intervjuerna som 

genomfördes under workshopen upplystes respondenter också om anonymitet och sin rätt att 

dra sig ur. Inget ljud spelades in men anteckningar fördes under och direkt efter intervjuerna.  

 De empiriska data vi fått fram genom observationerna har inte innehållit några uppgifter 

som går att härleda till enskilda individer. Vid intervjuerna har vi valt att ta med 

respondenternas yrkesroll, men namn och kön på personerna har utelämnats och vid 

transkribering har vi valt att koda intervjupersonerna som Respondent A, Respondent B, 

Respondent C osv.  

3.5 Metoddiskussion 

Den tidigare forskning vi orienterat oss i skapade idéer hos oss om hur vi kunde positionera 

vårt ämnesval. Den lästa litteraturen och våra andra förkunskaper kan ha färgat de teman vi 

valt att se som relevanta från studien, men att göra en studie från grunden där vi inte hade 

några förkunskaper alls ansåg vi inte ligga inom ramen för uppsatsens tid. Vi menar dock att 

studiens reliabilitet ökar i och med att vi varit fler än en person som tolkat datamaterialet, 

och för att vi har använt oss av flera metoder för att studera samma företeelse (Bryman, 

2011). Våra olika observatörsroller gav oss troligtvis fler nyanser och perspektiv i resultatet av 

det insamlade datamaterialet än om vi båda varit passiva observatörer. Däremot blev inte 

skillnaden mellan dessa i vårt slutliga resultat så markant som vi hade hoppats på, vilket 

möjligtvis kan förklaras med att det dels är vår första erfarenhet av att genomföra 
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observationer, och dels att vi enbart var observatörer under två dagar, istället för en längre 

tidsperiod som ofta förespråkas i metodlitteratur (Bryman, 2011).  

 Vår initiala förhoppning var att kunna genomföra samtliga intervjuer öga mot öga, men på 

grund av långa avstånd genomfördes de flesta intervjuerna över telefon eller videokonferens. 

Telefonintervjuer har inte använts så ofta i kvalitativ forskning, men det finns vissa belägg för 

att svaren man får inte skiljer sig så mycket åt från de man får vid en direkt intervju (Bryman, 

2011), vilket gjorde att vi ändå erbjöd telefonintervjuer som en möjlighet för de 

intervjupersoner vi tillfrågade. Nackdelar med att genomföra intervjuer över telefon kan 

emellertid vara att det inte går att se individernas kroppsspråk eller reaktioner, samt att 

tekniska problem kan uppstå (ibid.). Svårigheter vi upplevde vid intervju över telefon och 

videokonferens var dels bristande ljudkvalitet, men också att vi eller respondenterna 

emellanåt befann sig i miljöer som innehöll störningsmoment vilket gjorde att båda parter 

bitvis hade svårt att höra vad som sades. Ibland framgick det inte förrän under 

transkriberingen av det inspelade materialet att det var svårt att höra vad som sades, vilket 

kan ha påverkat vårt analysarbete. 

 I urvalet av respondenter saknades representanter från några av de grupper som fanns 

med under workshopen, exempelvis från IT-företag. Vi har därmed enbart fått med deras 

perspektiv genom att ta del av annan dokumentation, exempelvis inspelningar, som gjorts 

under workshopen. Vi har därför huvudsakligen fått en bild av hur människor med mer eller 

mindre direkt anknytning till vården upplevde situationen.  

3.5.1 Källkritik 
Litteraturen vi valt att använda är huvudsakligen kopplad till vårt huvudämne informatik, 

men vi har även behövt komplettera med litteratur som berör vården specifikt. Stor del av 

artiklarna och böckerna är även skrivna och inriktade på USA och för att få bättre begrepp 

om arbetsprocesser och vården i Sverige har vi använt oss av rapporter av exempelvis 

Vinnova då vi inte lyckats finna några vetenskapliga artiklar som berör svensk sjukvård, 

vilket är viktigt att lyfta i och med att sådana rapporter inte genomgått samma vetenskapliga 

granskning som de artiklar vi hämtat från fackgranskade tidskrifter. Utöver det har vi strävat 

efter att bekräfta våra utsagor med flera olika källor och strävat efter att i största möjliga mån 

använda oss av förstahandskällor. 

 Vi har till stor del betraktat respondenterna som tillförlitliga källor. I en kvalitativ studie 

undersöker man vad personerna personligen upplevt och fokuserar på att skapa en djupare 

förståelse av vad några få personer tycker. Detta ger oss ett resultat som inte behöver vara 

representativ för en hel grupp utan resultaten representerar personerna som deltagit i 

intervjuerna och skapar en förståelse vad de har upplevt.  

 Våra anteckningar från observationerna har vi också använt som källor och som vi tidigare 

nämnt så är det svårt om än möjligt att inte färga dessa resultat. Caset, som vi kommer att 

presentera i nästa kapitel, har vi valt att presentera utifrån våra egna observationer och vår 

upplevelse av workshopen, där man återigen bör vara uppmärksam på att vi inte är erfarna 

observatörer och att det troligtvis påverkat vad vi väljer att lyfta fram. 
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4. Case – Workshop 

Vi valde att studera en medskapande workshop som varade under två dagar i Lycksele – en 

medelstor svensk tätort belägen i norra Sverige. Arrangemanget är ett samarbete mellan 

primärvården, Umeå universitet och Region Västerbotten. Arbetet har bedrivits under nästan 

två år, där man har identifierat ett behov av mötesplatser där en mängd olika aktörer, 

exempelvis verksamhetsfolk, politiker, verksamhetschefer, akademiker, företagare och 

patientrepresentanter kan samlas för att diskutera problem och potentiella lösningar för 

primärvården. Den vidare ambitionen är att de konceptförslag som tas fram under 

workshopen ska utvecklas och realiseras i form av färdiga produkter eller tjänster, gärna med 

fortsatt inblandning av workshopdeltagarna. Vår beskrivning av caset är baserad dels på 

dokumentation vi fått tillgång till från workshopen, och dels på det vi själva upplevt vid 

observationerna. 

4.1 En miljö för innovation 
Workshopens syfte var att etablera en miljö som sträcker sig utanför primärvården och dess 

traditionella arbetssätt vid förändrings- och utvecklingsarbete. Det fanns en strävan att skapa 

en miljö för oväntade möten och för att främja nätverkande mellan de olika aktörerna. 

Därutöver fungerade den som en mötesplats där berörda aktörer fick möjlighet att diskutera 

och ta del av varandras perspektiv av problematiken i vården. Processen under workshopen 

beskrivs av en av arrangörerna som ett arbetssätt för kompetens- och innovationsutveckling 

där drama använts som medel för att kommunicera komplexa problem för att framkalla och 

stödja diskussion och framtagning av lösningar för dem. Genom samarbetet mellan 

aktörerna skapades en miljö där många olika perspektiv, förståelser av problem och olika mål 

presenterades.  

Bild 1: Skogsmuseet i Lycksele. Bildkälla: Carl-Johan Orre.	  
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Något som tydliggjorde kontrasten till traditionella mötesplatser var den lokal där 

workshopen ägde rum – Skogsmuseet i Lycksele är fyllt av diverse skogsbruksmaskiner som 

gav en industriell känsla (se bild 1), vilket bryter av mot de mer stela och fyrkantiga lokaler 

som förknippas med klassiska konferenstillställningar. Mestadels utgjorde denna del av 

lokalen diskussionsmiljön; dramapjäserna och presentationerna utspelade sig emellertid i ett 

mindre rum med ljusa, rundade väggar som successivt fylldes med workshopdeltagarnas 

tankar och idéer i form av kulörta post-it-lappar, vilket var kontrasterande mot den 

skogsindustriella atmosfären i maskinhallen. Våra upplevelser i kombination med 

deltagarnas utsagor vittnar om att den annorlunda miljön var stimulerande och bidrog till 

stämningen på ett positivt sätt.   

4.2 Dramadrivna diskussioner 
Att workshopen var dramadriven innebär i sammanhanget att på förhand utvalda problem 

presenterades i form av kortare teaterpjäser som arbetats fram genom att observera verkliga 

situationer inom primärvården. Genom att observera primärvårdens verksamhet och 

patienters berättelser har två professionella skådespelare tillika regissörer arbetat fram tre 

olika problemsituationer som spelades upp inför varje diskussionstillfälle under dag ett. 

Deltagarna på workshopen medverkade inte i dramat utan de tilldelades en roll som 

reflektiva åskådare. Problemen som huvudsakligen presenterades i dramat var att 

bemötandet kommer i skymundan för tekniken – hur datorskärmar skärmar av 

vårdpersonalen från patienten, hur en patient inte är välkommen på vilken hälsocentral som 

helst utan att man måste vända sig till den man är skriven på och att kommunikationen 

mellan olika vårdinstanser behöver utvecklas. Lösningar som arbetades med var vad 

sjukvården kan utveckla för att stärka det goda mötet och att patienter ska ha möjlighet att 

delta i sin vårdprocess.  

 Genom att använda drama, där riktiga situationer presenterades, fanns förhoppningen att 

öka deltagarnas förmåga att se, och förhoppningsvis förstå, sitt eget arbete och hur det 

hänger samman med utvecklingen av teknik till deras arbetsmiljö och arbetssituation (Orre 

et al., 2013). Av våra observationer framgick att diskussionerna ofta kretsade kring den 

situation som presenterades i den dramapjäs som tillhörde respektive diskussionsmoment. 

Det fanns emellertid också ett tillfälle där dramat och den tillhörande frågeställningen 

tycktes skapa förvirring och svårigheter att fokusera på problemområdet.  

 I observationen av dramat fick man som deltagande observatör inte bara en förståelse för 

problemen ute i primärvården utan även motivation till att dela med sig av sina tankar och 

att bidra till lösningar. Dag ett användes dramat som sagt för att spela upp olika situationer i 

vården men dag två framfördes en akt där de spelade deltagare i förändringsarbetet och 

framtagning av koncept. I denna akt gavs en känsla av att de ville bidra till en stämning där 

alla deltagare skulle våga säga sitt – att ingen tanke eller idé var för dum för att bli uttryckt.    

4.3 Arbetsprocess 
Den första dagen pågick workshopen i nästan 6 timmar och delades upp i tre olika 

diskussionspass. Det första diskussionspasset inleddes med en dramapjäs som behandlade 

hur en patient blev tvivelaktigt bemött i primärvårdens reception på grund av att denne inte 
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var skriven vid just den hälsocentralen. Deltagarna fick därefter formulera sina egna tankar 

kring frågeställningen ”Hur vill du bli bemött i vården?” som sattes upp på väggen (se bild 2), 

varpå de självständigt fick forma grupper för att diskutera vidare. 

Efter diskussionerna fick grupperna återge en snabb muntlig version av de centrala delarna i 

deras diskussioner, samt placera en skriftlig sammanfattning på väggen i rummet där övriga 

deltagare vid behov kunde läsa under dagen. De två efterföljande diskussionspassen hade 

liknande upplägg, med skillnaden att grupperna delades in av arrangörerna istället för av 

deltagarna själva samt att man arbetade med andra problemområden och målsättningar (se 

figur 1). Dagen avslutades med att samtliga deltagare blev ombedda att skriva ned tre 

problem/områden som de ville lyfta till nästkommande dag där tanken var att utforma ett 

antal konceptförslag.  

  Figur 1: Arrangörernas målsättningar med respektive diskussionspass. 

 

 

Målsättning diskussionspass 1: Identifikation av scenarios som beskriver de 
möten som är önskvärda i vården 

Målsättning diskussionspass 2: Identifikation av verktyg som finns, saknas eller 
borde utvecklas för att möjliggöra en sammanhållen vård 

Målsättning diskussionspass 3: Identifikation av gränsytor för en samordnad 
vård 

Bild 2: Deltagarna fick med hjälp av post-it-lappar dela sina egna tankar och ta del 
av andras. Bildkälla: Carl-Johan Orre.	  

Målsättning diskussionspass 1: Identifikation av scenarios som beskriver de 
möten som är önskvärda i vården 

Målsättning diskussionspass 2: Identifikation av verktyg som finns, saknas eller 
borde utvecklas för att möjliggöra en sammanhållen vård 

Målsättning diskussionspass 3: Identifikation av gränsytor för en samordnad 
vård 
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4.3.1 Verktyg 
Till sitt förfogande hade deltagarna under dessa dagar olika anteckningsverktyg till hands i 

syfte att stödja deras arbete. Det var pennor, stora blädderblock och papper som fästes på 

bord för att utgöra en stor yta för anteckningar och skisser, samt post-it-lappar i olika färger, 

former och storlekar. I en diskussionsgrupp användes även en ipad tillhörande en av 

deltagarna på eget initiativ i syfte att söka information på internet. Under diskussionerna 

delades dessutom lappar med stödfrågor och stödbegrepp ut för att hjälpa deltagarna att 

hålla fokus om de upplevde att de hade svårt att komma framåt i diskussionerna (se bild 3).  

4.4 Deltagare 

Inbjudan har skickats ut till ett hundratal personer runt om i landet baserat på deras yrkes- 

och/eller kompetensbakgrund. Man har delvis nått ut med inbjudan via mail, men också 

spridit budskapet på sociala nätverk på internet, exempelvis via LinkedIn och Facebook. 

Därtill har man kommunicerat med önskade deltagare via telefon och fysiska möten. Runt 30 

personer valde i slutändan att delta (exklusive arrangörer och personer som dokumenterade 

workshopen), några av deltagarna hade dock bara möjlighet att stanna första dagen. Här 

möttes således personer med olika erfarenhet som arbetar i olika arbetskulturer – vårdgivare, 

vårdpersonal, företag, patientföreträdare, teknikutvecklare och strateger samt chefer från 

landstinget fanns representerade (se tabell 4). Arrangörerna uppger att de hade hoppas på 

ytterligare representanter från patientföreningar, företag och fackförbund, men att det är en 

process i sig att få ”rätt” människor att delta. Det kan krocka med liknande arrangemang på 

andra håll i landet, eller så är den verksamhet man önskar involvera representanter från 

redan mitt uppe i ett förändringsarbete med fokus på andra frågor och därför väljer att 

avböja. Dessutom är det inte givet vilka grupper som är de rätta att involvera i processen; ska 

man se det ur landstingets perspektiv, där de kanske prioriterar att de olika avdelningarna 

inom vården kommunicerar med varandra, eller ur ett designperspektiv där man ser 

vårdgivare och patienter som tillgångar med möjlighet att bidra med de viktigaste 

Bild 3: Exempel på stödfrågor och begrepp att fokusera på som delades ut under 
diskussionerna.  Bildkälla: Carl-Johan Orre. 	  



 

19 

perspektiven? Att involvera olika aktörer innebär även andra utmaningar, som att skapa en 

gemensam grund att stå på (Orre et al., 2013) 

 

Landstingspersonal Vårdgivare Vårdpersonal 

Landstingsråd  Sjuksköterska Klinikansvarig 

Landstingsråd ST-läkare Verksamhetschef 

Primärvårdschef  Mottagningssköterska  Verksamhetschef 

Primärvårdsstrateg  Mottagningssköterska Samordnare 

Ordförande  Undersköterska Avdelningschef 

Strateg   

Vårdutvecklare   

Akademiker Företag Övriga 

Professor VD (innovation) Kommunchef 

Vårdlärare Konsult Fackombud 

Student (informatik) Projektledare (IT) Patientföreningsrepresentant 

Doktorand (Informatik) Kommunikatör  

Universitetslektor Affärsutvecklare  

 

 

4.5 Resultat 

Workshopens andra dag pågick i sammanlagt 6.5 timmar inklusive lunchuppehåll. Dagen 

inleddes med att en dramapjäs spelades upp baserat på skådespelarnas upplevelser av 

föregående dags diskussioner. Därefter fick deltagarna dela in sig själva i sammanlagt 5 

grupper, varpå de ombads att utifrån ett eller två av de problem/områden som skrivits och 

satts upp på väggen föregående dag utveckla ett konceptförslag (se bild 4). Under den senare 

delen av dagen gjordes en avstämning av hur långt de kommit med konceptutformningarna. 

Tre av grupperna splittrades efter detta för att delas in i de kvarvarande två, för att sedan 

diskutera hur de skulle konkretisera och komma vidare med konceptförslagen (se figur 2).  

Tabell 4: Fördelningen av deltagare som medverkade under workshopen. 
	  

Figur 2: Arbetets upplägg under dag två. 

Steg 1: Grupparbete 

Steg 2: Avstämning 

Steg 3: Konkretisera koncept och förbered presentation 

Steg 4: Presentationer och vidare arbete 



 

20 

Vi har valt att presentera två av de koncept som arbetades fram under workshopens andra 

dag: fler ingångar i vården och grafiskt journalsystem. Dels eftersom det är de koncept som vi 

huvudsakligen följt under observationerna, och dels eftersom det ger exempel på att man 

arbetade med både lösningar som bör vara möjliga att genomföra både med kort varsel och 

med lösningar på längre sikt: det förstnämnda kan man bitvis införa i vården, genom att 

exempelvis börja lägga upp FAQ-frågor (dvs. ofta förekommande frågor) med svar på en av 

primärvårdens hemsidor där medborgarna kan få svar på en del frågor utan att behöva 

kontakta vården. Ett grafiskt journalsystem kräver troligtvis mer gällande både utveckling 

och införande. Det är många aspekter att ta hänsyn till, exempelvis sekretess och 

kompabilitet. Det grafiska journalsystemet kommer man emellertid att arbeta vidare med, 

genom att bland annat göra en produktanalys för att förhoppningsvis kunna ta konceptet 

vidare till ytterligare en workshop där man ämnar ta nästa steg i processen och utforma 

prototyper. 

 

Bild 4: Utifrån de lappar som satts upp på väggen dagen innan fick grupperna välja en 
idé att jobba vidare med. Bildkälla: Carl-Johan Orre. 

4.5.1 Fler ingångar i vården 

Med många ingångar i vården underlättar man för befolkning att få den hjälp de behöver. 

Finns det olika kanaler att kontakta vården på, så som fysiskt besök, telefonsamtal, chatt eller 

mail så ökar chansen att medborgarna får möjlighet till hjälp och i vissa fall även vågar 

kontakta vården där de inte gjort de tidigare. Rollen som deltagande observatör tillämpades i 

en grupp där detta koncept togs fram och en vårdgivare berättade om ett fall där en 

tonårspojke inte vågade ta hjälp till en början men att han hade kontaktat vården senare. 

Men fler valmöjligheter kan även medföra stress (Remneland, 2010). Med många ingångar i 
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vården finns risken att medborgarna inte vet vad de ska välja – vilken kanal leder till rätt 

kontakt? Hur vet man om man ska kontakta en läkare, sjuksyster eller kanske psykolog? 

Liknande problem kan uppstå vid bokning av tid, där medborgaren själv kan göra det på till 

exempel Mina Vårdkontakter. 

Därutöver arbetade gruppen med andra informationskanaler där medborgaren själv ska 

kunna läsa om sin sjukdom eller symtom. Den kultur vi tidigare haft, menar flera deltagare 

under workshopen, innebär att vi går till läkaren för att bli undersökta för att sedan få en 

eventuell diagnos och behandling håller på att förändras. Idag söker istället många 

medborgare information själva på internet för att sedan få bekräftelse på informationen man 

hittar, eventuellt med en modifikation, och behandling. Det spekulerades i vad som har 

förändrat denna kultur – minskat förtroende för läkaren, obegränsad tillgång till 

information, resetider och tillgång till hälsocentraler eller kanske något helt annat? 

 

 

 
4.5.2 Grafiskt journalsystem 

Två grupper formade koncept på hur ett grafiskt journalsystem skulle kunna se ut. Med 

grafiskt avses ett system som till stor del är baserat på bilder istället för text. Där skulle till 

exempel smärta i axeln visualiseras med en bild på en person med röd axel, och om patienten 

har någon typ av hjälpredskap skulle det finnas med en bild på ett sådant redskap. Detta för 

att kunna underlätta för vårdgivaren att läsa in sig på patientens tidigare vårdbesök men 

även för att kunna kommunicera om detta tillsammans med patienten. Ett av problemen som 

deltagarna diskuterade under workshopen var bemötandet och att skärmen var en del av 

boven i det försämrade bemötandet som skett sedan IT införts på hälsocentralerna. Med ett 

grafiskt system, som både vårdgivare och patient kan förstå, ökar chansen att de tillsammans 

Bild 5: Deltagarnas presentation av konceptet Fler ingångar i vården. Bildkälla: 
Carl-Johan Orre. 
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kan se journalerna och diskutera tillsammans istället för att vårdgivaren ska samtala mot 

skärmen medan denne läser och skriver. 

 De olika grupperna hade även olika detaljer kring det grafiska journalsystemet som de 

hade diskuterat. Ena gruppen ville att det skulle vara kopplat till Mina Vårdkontakter så att 

medborgaren kan se sin journal när denne behöver. Tillsammans med detta ville de att Mina 

Vårdkontakter skulle innehålla ett bokningssystem och ett motivationssystem för att 

förebygga hälsoproblem. Motivationssystemet var utformat som en stjärna där varje udd 

representerade en hälsofaktor, så som till exempel motion eller tobaksanvändning. Den 

andra gruppen diskuterade gränssnitten på nuvarande journalsystemet, att det hade för liten 

text och var svåröverskådligt och att ett grafiskt system skulle lösa problemen. De 

diskuterade också att en viktig faktor var det inte enbart skulle vara grafiskt, utan att man 

skulle kunna föra över muspekaren över de områden som är färgmarkerade och att de då 

skulle komma fram en ruta med information om området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 

 

 
4.6 Sammanfattning 
Vi har valt att ge en förhållandevis detaljerad bild av den workshop vi studerat i syfte att 

särskilja den från andra tillvägagångssätt, dels för att studiens resultat bör ses till en viss 

kontext och dels för att möjliggöra framtida studier av liknande situationer. I vår 

frågeformulering ämnar vi besvara på vilket sätt medskapande innovation kan bidra till 

förändrings- och utvecklingsarbete i primärvården. Som vi tidigare framhållit i uppsatsen är 

det sätt på vilket en innovation tas fram minst lika viktig som innovationen i sig, så för att 

närma oss ett svar på vår frågeställning har vi valt att lägga en del av tyngden på att beskriva 

en konkret situation av medskapande innovation med hjälp av vårt insamlade datamaterial, 

vilket vi menar är nödvändigt för att kunna dra slutsatser om hur detta skulle kunna bidra till 

primärvårdens förändrings- och utvecklingsarbete.  

Bild 6: En av gruppernas presentation av konceptet Grafiskt journalsystem. 
Bildkälla: Carl-Johan Orre. 
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5. Möjligheter för medskapande innovation  
Medskapande innovationsarbete inom vården skulle kunna liknas vid ett brobygge. Att bygga 

en så stor och viktig artefakt som en bro innebär ett komplicerat arbete där inte bara 

professionell kunskap, expertis och teknik spelar stor roll utan också social och politisk 

relation, intresse och motstridiga krav från människor och ting spelar in. Suchman (2003) 

menar att brobygge är en socioteknisk process som kräver kollektiv kunskap och den kan inte 

förstås som enbart en form av kunskap – i stället bör arbetet ses som en grupprocess där 

kompetens och ansvar delas – där viktiga överenskommelser görs för att få jobbet gjort och 

samarbete är en viktig faktor. Vår studie visar att medskapande innovation är en liknande 

process där människor med olika kunskaper, mål och beslutsfattande positioner möts, och 

det finns vinster att hämta genom att öppna upp innovationsarbetet till att omfatta mer än 

slutna grupper inom den egna organisationen – grupper som vanligtvis i bästa fall 

kombinerar blandade kompetenser, dock i regel fortfarande inom organisationens gränser. 

Genom att öppna upp innovationsprocessen för aktörer utanför organisationens gränser kan 

företag använda sig av både interna och externa vägar i utvecklingsprocesser (Chesbrough et 

al. 2006), vilket sägs öka organisationens innovationskraft (Remneland, 2010). 

5.1. Synliggörande av olika perspektiv 
Det finns en mängd olika aktörer som på olika sätt är inblandade i eller påverkas av 

primärvårdens förändrings- och utvecklingsarbete, exempelvis politiker som fattar beslut om 

primärvårdens satsningar, vårdpersonal som behöver kunna uttrycka sina behov så att de 

som utvecklar IT-lösningar förstår dem samt patienter vars liv och hälsa står på spel. Det 

finns alltså en mängd olika perspektiv som behöver föras fram för att skapa en förståelse för 

den komplexa behovsbild som finns. Materialet från intervjuerna har visat att samtliga 

respondenter upplevde sina skilda bakgrunder som en tillgång där just ”input utifrån”, ”att se 

med andras ögon” och ”ta del av olika perspektiv” var nyckelord. Det blir en tydlig kontrast 

mot traditionella tillvägagångssätt där man i regel diskuterar exempelvis landstingets 

verksamhet för sig och kommunen i slutna grupper utan att involvera personer utifrån.  

 
”Det skulle nog vara mer av den varan [skilda bakgrunder bland diskussions-
deltagarna], för det blir ju gärna såhär att jobbar man inom vårdsektorn då är det 
liksom det som diskuteras och gärna kanske bara inom landstingets verksamhet och 
kommunen diskuterar sin för sig (…) alltså vi behöver få mera input utifrån, så det var 
jättebra.” (Respondent B) 

 

De skilda bakgrunderna möjliggjorde att problemområden och utmaningar belystes från 

olika perspektiv, vilket enligt intervjumaterialet, upplevdes som en tillgång då man annars 

lätt fastnar i samma gamla tankebanor om man alltid involverar samma personer med 

samma utgångspunkter.   
 

”Jag tycker att det är en tillgång [med skilda bakgrunder]. (…) man får belysa de här 
utmaningarna från olika perspektiv. Jag tror att det är lätt att man fastnar i en 
gammal diskussion om man hela tiden möter en personalgrupp som är homogen och 
man har samma utgångspunkter till en diskussion.” (Respondent C) 
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De olika bakgrunderna och perspektiven visade sig också ha olika funktioner i 

diskussionerna, exempelvis sågs det som en tillgång att patientrepresentanter återförde 

diskussionen till bemötandefrågor när för stor fokus lades på att diskutera möjliga IT-

lösningar. Resultatet av våra observationer visade på liknande situationer där någon försökte 

rikta fokus från IT mot problemsituationen som helhet, men också situationer där deltagarna 

uttryckte avsaknad av personer med vårdbakgrund eller IT-kompetens i grupperna eftersom 

det hindrade dem från att komma vidare i diskussionen.  
 
”Jag tycker också det var viktigt att dom [företrädare för patientgrupper eller 
patientföreningar] var med och påpekade dom bitar när vi kanske… där vi hade en 
tendens att fara iväg till mer teknik så kunde dom nog återföra det här med 
bemötandefrågor och annat.” (Respondent B)  

 

Att återigen likna innovationsarbete inom vårdsektorn med att bygga en bro kan vidare skapa 

förståelse för hur viktigt det är att kommunicera mellan sjukvårdsavdelningarna – om bron 

inte håller så kan andra människors liv stå på spel. Inom vården kan vi se tillfällen där ”bron” 

brustit, där de inte arbetar på samma sätt som brobyggarna då samarbetet och den kollektiva 

kunskapen inte existerar på samma sätt. I vården saknas de grupprocesser där kompetensen 

och ansvaret delas i större utsträckning. Zaremba (2013a) tar upp specifika händelser i sina 

artiklar där kommunikationen brustit och där ingen tar på sig ansvaret. Han exemplifierar 

genom ett fall där en cancerpatient avlidit, men inte till följd av sjukdomen utan till följd av 

bristande kommunikation och ansvarsfördelning mellan sjukvårdspersonalen. Där 

väntetiderna vart för långa, new publik management och kravet på vart och vilka som ska 

utföra behandlingarna påverkat situationen negativt. 

5.1.1 Horisontellt lärande  
Möjligheter vi identifierat med att främja synliggörande av olika perspektiv är för det första 

en ökad förståelse mellan interna och externa aktörer för de behov och möjligheter som 

finns. Ett exempel som synliggjordes under datainsamlingen var dels möjligheten för 

utvecklare av IT-lösningar att förstå primärvårdens behov, och dels för representanter från 

primärvårdsverksamheten att få en bättre förståelse för möjligheterna med IT-lösningar. För 

det andra kan det öka förståelsen mellan de olika avdelningarna inom organisationen. Detta 

kan i sin tur främja organisationens lärande, som kan delas upp i två olika varianter: vertikalt 

och horisontellt lärande – vertikalt lärande är det som sker inom arbetsgrupper eller 

områden, medan horisontellt lärande sker över dessa gränser (Spinuzzi, 2008). Spinuzzi 

menar att det är nödvändigt att främja såväl vertikalt som horisontellt lärande i en 

organisation, men att det är vanligare att vertikalt lärande främjas. I och med att 

vårdorganisationen bygger på specialisering är det en utmaning att sprida kunskap 

horisontellt (Brattström, 2012). Brattström menar att tvärfunktionella team därför är en 

nyckel för att kunna sprida kunskap i organisationen.  Vi lyfter medskapande innovation som 

ett exempel på hur man kan främja horisontellt lärande inom primärvården, i och med att 

våra respondenter vittnar om kunskapsutbyte och vidgade perspektiv över både avdelnings- 

och organisationsgränser. 
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5.2 Kunskapsutbyte 
Utöver olika perspektiv på de problemområden som diskuterades så tycktes de skilda 

bakgrunderna bidra till ökad kunskap. Av intervjumaterialet har det framgått att den 

sammantagna upplevelsen var att man hade lärt sig mycket under workshopen. Ett specifikt 

exempel som lyftes var att man fick kunskap om vilka tekniska begränsningar och 

möjligheter det fanns för att förverkliga olika idéer, vilket ledde till en bättre insikt och hopp 

om vad som går att förverkliga. 

 
”Ja, jag kan bara säga vad jag har sagt förut att jag tycker att det var så enormt 
positivt och trevligt att få delta… och att jag lärde mig mycket också.” (Respondent A) 

 
”Ja, det kom väl fram en del tekniska problem och en del tekniska begränsningar 
kring informationshantering och sånt där som jag inte var riktigt insatt i. Men också 
en hel del möjligheter på det området som jag inte förstod så det kan man på sätt och 
vis säga.” (Respondent F) 

 
”På ett sätt [fått förändrad inställning till IT under workshopen], ännu tydligare insett 
att det finns fantastiska möjligheter att göra detta mycket bättre och smidigare. Det 
har väl gett mig något slags hopp.” (Respondent F) 

 

Av observationerna framgick att det fanns tillfällen då områdesspecifika begrepp behövde 

förklaras för en fortsatt diskussion. Någon som var mer kunnig inom det aktuella området 

fick då förklara saker för de som inte förstod. Ett exempel från observationerna som 

framkom av deltagare som observatörsrollen, var en diskussion som pågick i en grupp där det 

var flera personer som inte förstod vad som diskuterades. Huvudområdet var en del av 

vården och hur den biten skulle kunna utvecklas. Detta var återuppringningssystemet “Call 

me”. För de som aldrig hade hört namnet förut var det svåruppfattat, och en av deltagarna 

trodde att det rörde sig om något som hette “Kolmi” och sökte sedan en förklaring till varför 

namnet var på engelska. Under intervjuerna framgick det att det kunde upplevas hämmande 

att det exempelvis diskuterades mycket IT i en grupp om man själv inte är insatt och att man 

i de grupperna kunde ha svårt att nå ut med sina egna intresseområden.  

 Den begreppsförvirring som kan uppstå vid mötet mellan aktörer inom olika 

yrkestillhörigheter kan alltså fungera hämmande för de som känner att de inte är tillräckligt 

bevandrade inom området, men resultatet av våra observationer visar att detta också kan 

vara en källa till kunskap, i och med att det uppstod flera situationer där begreppen 

förklarades för de som var mindre insatta i ämnet.  

5.3 IT-relaterade problem i primärvården 
Under intervjuerna har ett antal problemområden lyfts fram, kopplat till användande och 

införande av informationsteknik inom primärvården i Sverige. Att identifiera IT-relaterade 

problem ser vi som en viktig nyckel för att kunna besvara vår frågeställning. Till exemplet har 

det visat sig att involvering av användare vid utveckling av IT har positiva effekter på 

resultatet, exempelvis är chansen större att man utvecklar en ändamålsenlig och 

användarvänlig produkt eller tjänst (Rogers et al., 2011). Workshopen är ett exempel på en 
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medskapande innovationssituation där användarna ges möjlighet att vara med och påverka 

framtagningen och utvecklingen av IT-lösningar i vården, även om den fullständiga 

processen kan ta lång tid och att det således kan dröja innan man får se konkreta resultat av 

sin insats.  

5.3.1 För stort fokus på IT 
När de datoriserade systemen började användas låg fokus på att datorisera ”för att hänga 

med på tåget” men idag förbättras många system så att de kan användas som verktyg i 

arbetet. Däremot finns många gamla system kvar som behöver utvecklas så att de blir mer 

användarvänliga uttrycker en respondent. 

Idag utformas dock fortfarande de flesta systemen med fokus på funktioner där 

användaren blir bortprioriterad. Man förutsätter att ”om bara funktionerna finns, så kommer 

de automatiskt att användas”. De bör i stället beskriva de effekter man vill uppnå med det 

nya systemet (Söderström, 2010). Detta riskerar att leda till att användarna kringgår 

systemet eller ignorerar det och fortsätter jobba på det gamla sättet. Annat sätt att reagera på 

är att skylla på sig själv - att tänka att ”jag är för gammal”, ”jag hänger inte med”, ”jag förstår 

mig inte på det här” eller ”jag orkar inte längre” (Söderström, 2010). I intervjuerna har det 

gjorts tydligt att det finns ett stort behov av att ändra befintliga system eller ta in nya. Men att 

helt ersätta de gamla systemen med ett nytt menar de är alldeles för dyrt. 

En lösning på detta skulle kunna vara att designa bortom IT-artefakten. Stor fokus under 

workshopen låg på situationsbaserade diskussioner där bemötande och arbetssätt var två 

viktiga faktorer. Det hände att diskussionerna svävade iväg och blev väldigt tekniska men för 

det mesta diskuterades tekniken i sitt sammanhang. Det är ett stort framsteg gällande synen 

på informationsteknik på arbetsplatser. 

5.3.2 Knapphändig möjlighet till påverkan 
Det har visat sig att vårdgivare upplever att utvecklarna försöker involvera användare av 

systemen för att kunna säga att de haft användarmedverkan men i praktiken är deras 

möjlighet att påverka bristande. En av respondenterna menar att vårdgivarna inte har 

möjlighet att påverka förändring i vården, speciellt inte beträffande IT-relaterade frågor, 

vilket upplevs som ett stort problem och uttrycker sig på följande sätt när vi ställer frågan om 

personen har möjlighet att påverka journalsystemens utformning.   

 
”Nej [möjlighet att påverka förändring i vården], och speciellt inte med IT, det är ett 
stort problem. Det känns som att systemet är väldigt mycket utformat för andra än för 
läkare. Och det är en väldigt otacksam roll att engagera sig i systemutvecklingen som 
läkare för att man kan uppleva att man blir någon slags galjonsfigur, alltså en som 
finns med i något slags utvecklingsarbete för att man ska kunna säga att det finns 
läkarkompetens med i det och att man på något sätt skulle stå för en slags uppfattning 
som den här gruppen har.” (Respondent F)  
 

Under workshopen har dock samtliga respondenterna ansett att de haft en möjlighet att 

påverka utformningen av koncepten, även om de tycker att de påverkat i olika stor 

utsträckning. De menar att de fick uttrycka sina synpunkter kring dem och menar att de 

flesta vågade uttrycka sina idéer och att alla lyssnade på varandra. Två av de faktorer som 
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hade positiv inverkan och uppmuntrade deltagarna att uttrycka sina åsikter var att de var 

relativt smågrupper och att varje diskussionspass pågick under en lång tid. En av 

respondenterna menar dock att det var svårt att uttrycka sin åsikt när samtalet hade för 

mycket fokus på IT, och att det gav en känsla av att inte kunna påverka 

konceptutformningarna i önskad utsträckning. Det fanns också en uppfattning om att det 

togs tillvara på de olika idéerna som kom fram under diskussionerna. 

5.3.3 Undermålig utbildning 
Ett annat av problemen är att vårdgivarna utsätts för stress, frustration, utbrändhet och 

ohälsa på grund av de bristande IT-system som implementeras. Kravet på att användarna 

hela tiden ska lära sig de nya komplicerade systemen är höga. De är ofta tvungna att lära sig 

systemet samtidigt som de ska utföra samma uppgifter som tidigare.  

 
”Den tycker jag också är bristfällig [utbildningen]. Ofta så är det väl, så erbjuds det 
kurser vid de större förändringarna som sker men de är ofta väldigt teoretiska utifrån 
ett journalsystemsperspektiv och inte utifrån ett vård- och arbetsperspektiv. Så man 
kan få information hur systemet fungerar men det finns dålig förståelse hos 
utbildarna hur de egentligen används och vilken den funktionen blir i min 
arbetssituation.” (Respondent F) 

 
Övergångsperioden mellan två system innebär ofta att arbetet går sämre ett tag men sällan 

varnar man användarna, planerar in extra resurser eller gör en minskning av arbetet under 

tiden (Söderström, 2010). Flera system används ofta samtidigt. Denna stress och frustration 

talas det om under workshopen och flertalet respondenter uttrycket detta i intervjuerna. En 

av respondenterna berättar att den lilla utbildning som väl ges inte är anpassad efter vård- 

och arbetsperspektiv. Personen menar att utbildarna har en dålig förståelse för systemets 

funktion i vårdpersonalens arbetssituationer.  

André et al. (2008) har funnit andra exempel på att utbildning inte automatiskt gör så att 

användarna tar till sig tekniken bättre. Utbildningen för vårdpersonal, chefer och övriga 

anställda måste anpassas för att minimera risken för motstånd till ett system. Att involvera 

användare i designprocessen har visat sig kunna fungera som utbildning för användarna i det 

som utvecklas (Alam, 2002). Medskapande innovation skulle således kunna fungera som 

utbildning för användarna, framför allt om de involveras i hela designprocessen. Vad detta 

skulle innebära för vårdens förändrings- och utvecklingsarbete kan vi dock inte yttra oss om 

eftersom vi inte har möjlighet till uppföljning. Dessutom är det förmodligen ett 

förhållandevis litet antal som i praktiken skulle få möjlighet att delta i hela 

utvecklingsprocessen av IT-lösningar, så risken är att sådan utbildning endast kommer att 

beröra en liten andel av alla som skulle behöva ta del av den.  

5.3.4 Bristande användarvänlighet 
IT-systemen får mycket fokus i intervjuerna där teknik diskuteras. De menar att IT-systemen 

är föråldrade, för många, att de inte pratar med varandra, de är tröga och de innehåller 

många buggar. Respondenterna är överens om att systemen i vården generellt inte är 

användarvänliga.  Det största problemet tycks vara att användarna inte involveras och att de 

därför inte har möjlighet att påverka systemens användarvänlighet. Här syftar vi på både 
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journalsystemet och andra system som används av både vårdpersonal, vårdgivare och 

patienter. Till exempel anses inte Mina Vårdkontakter, som är gränsytan man valt mot 

befolkningen, vara gjorda för människor som inte är så insatta i teknik. Respondenterna 

uttrycker att Mina Vårdkontakter inte är ”optimalt för någon”, varken vårdpersonal eller 

medborgarna och behöver utvecklas.  

 
“Alltså vi har inte så användarvänliga system rent generellt, och det gäller ju både 
system inne i vården, jag menar det är ju mycket diskussioner om journalsystem (…) 
och Mina Vårdkontakter som man pläderar mycket för (…), det går ju att utveckla, det 
är inte heller speciellt användarvänligt och då ska man ju ändå tänka att det är vanliga 
människor som ska använda det som kanske inte är så insatta i det här med teknik.” 
(Respondent B)  

 

Trots bristerna anser respondenterna att utvecklingen av systemen ändå går framåt. Flera 

jämför dagens journalsystem med pappersjournalerna som användes förr och menar att det 

är ett stort framsteg att inte längre behöva springa mellan olika kliniker och centralarkiv. De 

flesta respondenter uttrycker även att ett ytterligare steg vore att förverkliga konceptet med 

det visuella journalsystemet. De hoppas på att få se idéerna sättas i bruk och att de får 

möjlighet att använda dem i sitt arbete. 

5.3.5 Generations- och kulturskillnader 
Under workshopen kunde vi även observera att generationsskillnader i vården är en aspekt 

att ta i beaktan vid utveckling- och förändringsarbete. Remneland (2010) menar att 

generationen födda 1984 – 1994 är vana teknik- och internetanvändare. Så medan vi ser 

tecken på att tekniken skärmar av och bemötandet tycks komma i skymundan så är denna 

generation intresserade av att få tillgång till information på internet, vara delaktiga och få 

möjlighet att uttrycka sin åsikt. Under workshopen togs konceptet fler ingångar in i vården 
fram och detta kan vara en av lösningarna för att bemöta de olika generationerna och 

kulturerna på de sätt de vill bli bemötta. En grupp medborgare kanske fortfarande vill gå ner 

till hälsocentralen för ett besök, en annan grupp kanske tycker att det vore bättre att kunna 

ringa medan en tredje föredrar att söka information själv för att sedan maila eller chatta med 

vårdgivare för att få informationen bekräftad. Under workshopen diskuterades det mycket 

om att den personliga kontakten är viktig för en del medborgare och att de därför föredrar 

fysiska besök medan andra förlitar sig helt på informationstekniken och vill söka information 

själva. Deltagarna menade att förbättringar för dessa två olika grupper skulle se olika ut och 

att fler än en lösning var nödvändig. Till exempel ansågs arbetssättet där medborgaren fotar 

en förändring på huden och skickar in till vårdgivaren ett sätt som borde användas mer och 

gärna fick utvecklas. Samtidigt som hälsocentralerna borde bli roligare, kötiderna minskas 

ner och bemötandet av patientmottagarna gärna fick förbättras. 

Under workshopen talades det om att den IT-ovana generationen snart dör ut och att det 

då kommer att bli lättare att utforma tekniken. Vi anser dock att man måste vara försiktig 

med att säga att en generation snart dör ut och att det skulle lösa problemen med okunskap 

om IT, eftersom man inte vet vad som kommer att komma med nästa generation eller ännu 

nästa. Det är en ständig utveckling där man får vara försiktig med att tro att man hittat den 
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rätta lösningen eller den bästa innovationen. Något som bör vara ännu viktigare är att hitta 

ett arbetssätt som passar de flesta och som håller i tiden, för flera generationer, i en värld 

som är under ständig förändring. Koncepten på workshopen är uttryckligen något som 

respondenterna vill ska utvecklas till färdiga produkter och tjänster, men något som vi ser 

som något ännu bättre än workshopen i sig. Att man med medskapande innovation lyckats ta 

fram förslag på koncept som deltagarna och möjliga framtida användare vill se på sina 

arbetsplatser i framtiden. Trots att medskapande innovation tycks vara en strategi som leder 

till förbättringar inom vården finns det ett flertal utmaningar för att nå upp till dess potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

6. Viktiga utmaningar för medskapande innovation 

6.1 Motivera ”rätt” deltagare 
En viktig utmaning för medskapande innovation är att lyckas motivera och involvera rätt 

människor. Motivationsfaktorer kan delas upp i inneboende, där man ser ett värde i 

situationen i sig, och yttre5, där man istället motiveras av externa faktorer, exempelvis 

monetär belöning (Zheng, Li & Hou, 2011). Workshopen innehöll inga tävlingar eller 

utlovade belöningar och intervjumaterialet visar att deltagarna motiverats av inneboende 

snarare än av yttre motivationsfaktorer; det som motiverat deltagarna att medverka var att 1) 

få ökad kunskap, 2) ämnesområdet var intressant, 3) det var en möjlighet att knyta kontakter 

och 4) man får ta del av olika perspektiv. Att involvera människor med olika bakgrund har ur 

intervjumaterialet identifierats som en tillgång. Det har emellertid också framkommit att 

vilka som deltar är av vikt, man hade exempelvis velat ha fler som representerade personal 

från primärvården (läkare, sjuksköterskor m.m.), patienter och företag. Inom vården är 

patienter en användargrupp som identifierats som central att få med på tåget (Bessant et al., 

2012). Tillsammans med patienter utgör vårdgivare tänkta användare för de lösningar som 

diskuterades under workshopen, och tillhör alltså den grupp som man identifierat som 

särskilt viktig att involvera i innovationsprocessen (Rogers et al., 2011). 

 Vi vill emellertid betona komplexiteten i att avgöra vilka deltagare som bör involveras. Är 

det den slutliga produkten eller tjänster som är det huvudsakliga målet eller kan processen 

dit ses som ett mål i sig? I och med att vi enbart studerat en del av en innovationsprocess kan 

vi omöjligt säga huruvida det slutliga resultatet blir lyckat eller inte. Vi har däremot kunnat 

lyfta ett antal faktorer som sker under denna process frånkopplat slutresultatet: 

synliggörande av olika perspektiv, horisontellt lärande och kunskapsutbyte, där en snävare 

variation av aktörer riskerar minska vidden av viktiga perspektiv och kunskaper som kan 

gynna organisationen i övrigt. Sett till det framtida slutresultatet är fördelningen av aktörer 

på workshopen kanske inte den mest optimala då ett större urval tänkta användare hade varit 

mer ändamålsenligt.  

 Förutsatt att man identifierat vilka grupper som utgör lämpliga deltagare, är en viktig 

fråga att ställa följaktligen: hur motiverar man rätt personer att delta? Inom crowdsourcing – 

en annan öppen, medskapande innovationsstrategi där man över internet hoppas kunna 

involvera en större skara människor i innovationsprocessen – har inneboende 

motivationsfaktorer visat sig ha större inverkan på deltagande än yttre (Zheng, Li & Hou, 

2011). Zheng et al. menar att exempelvis möjligheten att tjäna pengar inte hade särskilt stor 

inverkan på människors benägenhet att delta – de framhåller dock att det finns studier där 

motsatsen hävdas. Organisationer och företag som ämnar involvera deltagare utanför 

verksamheten bör undvika att bli tolkade som snyltare för att öka chansen att motivera 

deltagare (Remneland, 2010) och det är därför viktigt att designprocessen ger fördelar för 

samtliga inblandade parter (Cavallone & Cassia, 2012). Givet detta bör man försöka motivera 

de grupper man önskar involvera genom att visa på hur det skulle vara värdefullt för just dem 

att delta. Exempelvis skulle man kunna utforma den skriftliga ansökan i flera olika varianter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Inneboende och yttre motivationsfaktorer är fria översättningar av begreppen ”intrinsic motivation” 
och ”extrinsic motivation” som används av Zheng et al. (2011).  



 

31 

där man framhåller på vilka sätt det skulle gynna just dem att delta, och där man tydliggör att 

just deras perspektiv och kompetens efterfrågas.  

 Cavallone & Cassia (2012) menar att co-design har sina begränsningar, vilka vi menar är 

gällande även för medskapande innovation; i och med att användarna ofta är många fler än 

de som involveras i projektet kan detta ge negativa effekter på produkten eller tjänsten 

eftersom det är svårt att bedöma om de användarna som deltar representerar sin grupp i 

tillräckligt stor mån. I en litteraturstudie av Boote, Baird och Beecr0ft (2010) som behandlar 

allmänhetens deltagande i vårdrelaterade designprojekt presenteras ett antal identifierade 

barriärer, varav en handlar om representativiteten bland deltagarna. Boote et al. menar att de 

individer som tenderar att söka sig till denna typ av projekt ofta är självutnämnda och i hög 

grad drivs av ett personligt intresse i det ämne som behandlas i sammanhanget. Vårt 

intervjumaterial har visat att deltagarna i hög grad drivs av eget intresse, även om det i de 

flesta fall är direkt kopplat till deras yrkesroller snarare än deras personliga intressen. De har 

stort intresse av dessa frågor och kan jämföras med så kallade lead-users som är väldigt 

insatta i en produkt eller tjänst och därför tenderar att involvera sig i öppna 

innovationsprocesser. I detta fall skulle det kunna kopplas till en av deltagarna som arbetar 

med dessa frågor utöver sin tjänst som vårdgivare. Remneland (2010) menar att lead-users 

ofta anpassar en produkt eller tjänst efter sitt eget behov, där ett exempel är tyska läkare, 

varav 22 % själva utvecklar sin utrustning till att bättre möta deras behov (ibid.). En 

utmaning utöver att motivera och involvera personer tillhörande rätt grupp är således att 

sträva efter ett representativt urval från den aktuella gruppen.   

 

6.2 Gemensam referenspunkt 
Karaktäriserande för den medskapande innovationsstrategi vi studerat har varit att 

synliggöra problem genom att spela upp dramapjäser inför varje diskussion. 

Workshopdeltagarna har med sina olika bakgrunder bidragit med olika perspektiv på 

primärvården och dess behov.  Genom att samla aktörer med olika perspektiv på det här 

sättet, kan man genom drama ge dem en gemensam referenspunkt att diskutera utifrån.  
 
”Dramat sätter ju scenen på nåt sätt, så att alla kommer liksom in i att börja tänka 
litegrann på samma sak va, att man… ja, fokuserar lite.” (Respondent E) 

 

Vi har av resultatet från intervjuerna funnit att dramat utöver detta också fungerar 

avidentifierande och diskussionsöppnande. Dramat fungerade avidentifierande genom att 

man diskuterar en generell händelse snarare än enskilda individers delaktighet i en 

problemsituation. 
 
”Ja, jag personligen är ju helt såld på den formen [drama] för jag tycker att dels är det 
lite avidentifierande, det är inte någon enskild person som gör nånting, utan det är 
mer en generell händelse… (…) det tycker jag var bra.” (Respondent C)  

 

Observationerna ger ett likartat resultat då diskussionerna i regel kretsade kring den 

situation som spelats upp, och man hänvisade tillbaka till dramapjäserna under 

diskussionerna, exempelvis genom att använda namnet på huvudkaraktären i pjäsen: ”ja, 



 

32 

men som i situationen med Irma…”, vilket också är ett exempel på att dramat fungerade som 

en gemensam utgångspunkt. Så även om man inte har erfarenhet eller kunskap om hur 

problemsituationer i vården ser ut tycktes dramapjäsernas innehåll, enligt våra 

observationer, utgöra ett diskussionsunderlag där man hade någonting gemensamt att 

hänvisa till och prata om. Intervjumaterialet visar emellertid att de problemsituationer som 

spelades upp i dramapjäserna upplevdes vara lite väl tillspetsade och därmed inte gav en 

rättvis spegling av vården. Däremot tycks det råda en uppfattning om att den tillspetsade 

karaktären på dramat var nödvändig för att föda diskussion, men att man skulle ta de 

presenterade problemsituationerna med en nypa salt. 
  
”Man kan ju tänka sig att man kan få en bild av att allt fungerar jättedåligt, att det där 
på nåt sätt är representativt för hur vården fungerar, men så är det naturligtvis inte 
(…) men nu lyfte man ju fram exempel som liksom föder diskussioner och så.” 
(Respondent D)  

  

Med hjälp av dramat diskuterades flertalet problem i vården och under vår observation 

kunde vi se att problemdiskussionerna födde fler problemdiskussioner och det hände att de 

löste problem, på plats, tillsammans som de inte lyckats med i arbetet.  

6.3 Språkliga barriärer 
Randall et al. (2007) menar att aktörer inom olika expertisområden vanligtvis talar samma 

vardagliga språk, men att vissa begrepp kan vara antingen helt främmande för någon part, 

eller att begreppens innebörd värderas olika och tilldelas skilda meningar inom de olika 

områdena. Vi har därför valt att lyfta förståelse som en viktig del i mötet mellan aktörer 

tillhörande skilda yrkesgrupper och organisationer. Analysen av intervjumaterialet visar dock 

att respondenterna sällan upplevde att de fastnade i någon typ av begreppsförvirring och de 

för det mesta hade lätt att förstå varandra. Något som tycktes kunna utgöra ett hinder i 

diskussionerna var dock att förstå de som specifikt jobbade med IT och att hänga med när det 

diskuterades tekniska aspekter av IT.  

 
”Det var då mycket IT och jag är inte så himla bevandrad i det för det första, och för 
det andra så tycker jag att det finns så mycket annat man… som jag ville komma fram 
med, mera medmänsklighet… såna saker. Och där fick jag väldigt lite gehör i vissa 
grupper.” (Respondent A) 

 
”Ja, men det tycker jag [att det var lätt att förstå varandra], jag har väl litegrann 
fötterna i båda världarna… för min del så känner jag att det var ganska lätt att förstå… 
ja, kanske inte dom som jobbade med IT specifikt och sådär… där är man väl 
litegrann ute och cyklar.” (Respondent G) 

 

Detta visar att det finns anledning att belysa problematiken med att inte ha ett gemensamt 

språkbruk för att diskutera IT-relaterade frågor. Under dramapjäserna kommunicerades en 

bild av primärvården i syfte att skapa en gemensam referenspunkt för deltagarna att 

diskutera kring – informationsteknikens plats i primärvårdens praktik fick emellertid inte 

lika mycket utrymme. Under intervjuerna synliggjordes vidare exempel på att deltagarna 

upplevde att det ibland var för mycket fokus på IT och att man därmed frångick 
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bemötandefrågorna, vilket också framkom av observationerna. Det visar att man antingen ser 

på informationsteknik som någonting fristående i diskussionen kring gott bemötande i 

primärvården snarare än en integrerad del i primärvårdens praktik, eller att man helt enkelt 

inte har funnit ett gemensamt språk för att tala om IT bortom den fysiska produkten. Inom 

interaktionsdesignfältet har det börja växa fram en idé om att man ska designa bortom IT-

produkter (Kaptelinin & Bannon, 2012) och allt fler områden anammar idén om att teknisk 

utveckling inte är det centrala vid design av informationsteknik. Det är därför av värde att 

söka tillvägagångssätt att i en medskapande innovationssituation ha ett gemensamt språk för 

att kunna kommunicera IT på ett sätt som matchar den problematik som diskuteras.   
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7. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie har varit undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns 

med en medskapande innovationsstrategi, för att utifrån det skapa en förståelse för hur detta 

kan påverka primärvårdens förändrings- och utvecklingsarbete. Området är aktuellt eftersom 

vården har en press på sig att utvecklas snabbt för att kunna möta de krav som ställs på det 

moderna samhället, vilket kräver att man inom vården utmanar sina traditionella metoder 

och tillvägagångssätt. Någonting som anses vara en nyckelkomponent för utvecklingen av 

den framtida sjukvården är IT-lösningar som möjliggör kommunikation på distans, samt 

välfungerande och effektiv informationshantering. Vårt huvudämne informatik har bidragit 

med en förståelse för vad som visat sig varit viktiga komponenter vid design av 

informationsteknik, och att man måste förstå informationstekniken som något som utgör en 

integrerad del i människors vardag, vilket tydliggör vikten av att de lösningar som förväntas 

utgöra ett stöd i arbetet är väl anpassade till den aktuella praktiken. Att involvera de 

människor som förväntas använda produkten eller tjänsten har därför visat sig vara en viktig 

byggsten vid design av informationsteknik, då de bär på ovärderliga perspektiv genom sina 

upprepade erfarenheter av de situationer för vilka lösningarna designas (Rogers et al., 2011). 

Vi har i den här uppsatsen studerat en workshop, inför vilken man identifierat ett behov av 

att involvera ytterligare aktörer med anknytning till vårdens komplexa verksamhet. I relation 

till vår frågeformulering har vi landat i följande slutsatser:  

 

1) Medskapande innovation kan vidga perspektiven i den traditionellt slutna 

vårdverksamheten. Inom primärvården får man exempelvis möjlighet att 

kommunicera sina behov med IT-utvecklare samt en rikare bild av vilka 

möjligheter och begränsningar som finns med IT-lösningar, samtidigt som IT-

utvecklarna får ta del av flera olika perspektiv på de olika behov som finns. 

2) Att få ta del av olika perspektiv kan leda till ökad kunskap och horisontellt lärande 

inom och utanför organisationen.  

3) Genom medskapande innovation kan man lyfta idéer och möjliggöra åtgärder som 

svarar mot de IT-relaterade behov som finns i verksamheten. 

 

Det begrepp vi valt att använda oss av för att beskriva den situation vi studerat är 

medskapande innovation, vilket vi hänvisat till som en situation där två eller flera personer 

samarbetar kreativt. En sådan beskrivning är naturligtvis inte tillräcklig för att förstå på 

vilket sätt medskapande innovation kan bidra till primärvårdens förändrings- och 

utvecklingsarbete, utan en rikare och mer problematiserande bild är nödvändig. Vi har av 

denna anledning valt att lyfta ett antal faktorer vi identifierat som viktiga utmaningar att 

hantera vid medskapande innovation: 

 

• Att motivera rätt personer för att få en önskvärt och representativt urval 

• Att finna en gemensam utgångspunkt 

• Att finna ett gemensamt språk  
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Den tidigare forskning vi tagit del av i närliggande områden har klargjort att det finns 

värdefulla vinster att hämta ur deltagande designstrategier som co-design, participativ design 

och användarcentrerad design. Fokus har då varit på vinster av att involvera framför allt 

användare under hela designprocessen. Vi valde istället att studera en del i en medskapande 

innovationsprocess för att fokusera på vilka vinster man kan hämta ur processen där man 

involverat ytterligare aktörer relaterade till primärvårdens verksamhet. 

 Då informationsteknik ses som en viktig del i primärvårdens förändrings- och 

utvecklingsarbete valde vi att identifiera ett antal IT-relaterade problem som framkom under 

vår datainsamling: För stort fokus på IT, knapphändig möjlighet till påverkan, bristande 

användarvänlighet, undermålig utbildning samt generations- och kulturskillnader. Denna 

studie visar att man med hjälp av medskapande innovation kan ta ett steg bort från att 

huvudsakligen fokusera på de IT-stödda produkter eller tjänster som sägs utgöra en del av 

lösningen på de problem som finns inom vården idag – istället har man med hjälp av drama 

presenterat problemsituationer där informationstekniken inte är i centrum, och de på 

förhand formulerade diskussionsfrågorna har handlat om ”det goda bemötandet” snarare än 

”de tekniska lösningarna”. Vårdgivare upplever att deras möjlighet till påverkan kring IT-

lösningar i vården traditionellt sett är knapphändig, men att de upplever sig ha fått vara med 

och utforma de koncept som togs fram under workshopen. Medskapande innovation kan 

därmed öka känslan av att få vara delaktig och påverka den miljö man arbetar i. Huruvida 

detta leder till en faktisk påverkan krävs dock ytterligare forskning för att kunna dra 

slutsatser kring. Utbildningen vid införande eller uppdateringar av IT-system upplevs som 

undermålig, men att involveras under en process från konceptutformning till implementation 

av en produkt eller tjänst sägs kunna fungera som utbildning för de som deltar. Under 

intervjuerna framgick att deltagarna lärt sig mycket, men vi kan inte göra någon direkt 

koppling till om detta kommer att leda till att de känner sig utbildade i de slutgiltiga 

lösningar som koncepten ämnar landa i eller dra några slutsatser kring hur detta skulle 

påverka organisationen i stort.  

 De koncept som utformades under workshopen speglar behoven av användarvänlighet och 

tydliga gränssnitt, samt att ta hänsyn till eventuella ålders- och kulturbaserade skillnader. 

Om de eventuella slutgiltiga produkterna i praktiken kommer att uppfylla dessa kriterier 

krävs också ytterligare studier för att belägga men vi kan se i de lösningar som togs fram att 

de speglar identifierade problem – det grafiska journalsystemet syftar bland annat till att ge 

en tydlig och lätthanterlig bild av patienters hälsotillstånd, där man delvis fokuserat på vad 

som utgör ett användarvänligt gränssnitt, och att erbjuda fler ingångar i vården syftar till att 

tillgodose så många behov som möjligt baserade på patienternas olika förutsättningar och 

preferenser.   

 Man håller nu på att arbeta vidare med några av de koncept som diskuterades fram under 

den workshop vi studerat. Hur den fortsatta processen ser ut är inte helt utstakad, men man 

hoppas på att kunna involvera flera av workshopdeltagarna att fortsätta vara med och forma 

framtidens primärvård. Hur det slutliga resultatet kommer att se ut är beroende av en mängd 

faktorer, men om man lyckas fortsätta involvera användare tyder tidigare forskning på att 

man har en ökad chans att åstadkomma en användarvänlig och ändamålsenlig IT-lösning 

som användarna känner sig nöjda med. Genom att fortsättningsvis involvera ytterligare 
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aktörer, med koppling till och inflytande över primärvårdens verksamhet, kan man 

förhoppningsvis vidga perspektiven kring vilka som är betydelsefulla aktörer att involvera i 

ett framgångsrikt innovationsarbete. Viktigt att beakta vid medskapande innovation eller 

andra tillvägagångssätt där man involverar tänkta användare är dock att inte satsa blint på 

det användarna säger (Christensen, 2003). Medskapande innovation är viktigt för att hantera 

och upprätthålla dagens innovationer, men att förlita sig helt på användarna kan leda till 

missvisande information om hur de innovationer som tas fram bör utformas (ibid.). 

Remneland (2010) lyfter vidare frågan om man bör ta för givet att medborgarnas åsikter är 

lika viktiga som experternas. Att involvera användare och övriga aktörer i en 

innovationsprocess ska således inte ses som ett helt oproblematiskt tilltag.  

 Huruvida de lösningar man arbetar vidare med kommer att vara disruptiva och därmed 

möta en av de utmaningar som identifierats som viktiga för vården vet vi inte heller i nuläget. 

Christensen et al. (2009) menar att disruptiva innovationer kräver att organisationer 

möjliggör och främjar kreativa processer – något som kräver en särskild miljö. Workshopen 

utmanar traditionella konferenstillställningar genom att erbjuda en annorlunda lokal, enkla 

men roliga verktyg och ett annorlunda sätt att presentera problemsituationer på, samtidigt 

som man samlar aktörer som traditionellt inte arbetar på det här sättet tillsammans. Om, och 

isåfall i vilken utsträckning, det haft inverkan på den kreativa processen krävs dock 

ytterligare forskning för att reda ut.  

 Med denna studie har vi bidragit till området genom att belysa vad medskapande 

innovation kan innebära för primärvården i Sverige. Tidigare forskning i området har 

framför allt fokuserat på vikten av att involvera patienter, medan vi studerat en situation där 

ytterligare aktörer involverats. Vi har också bidragit genom att koppla medskapande 

innovation till en workshop som utmärker sig genom att exempelvis använda drama och en 

miljö som avviker från traditionella konferenser, där vi kunnat visa exempel på koncept av 

IT-lösningar som arbetats fram i ett sådant sammanhang.  

7.1 Vidare forskning 
Vi har under detta uppsatsarbete haft begränsad tid och begränsade möjligheter att studera 

vidare delar av innovationsprocessen, exempelvis implementation och uppföljning av 

produkter eller tjänster som arbetats fram. Ett förslag till vidare forskning är därför att man 

studerar de steg som följer idéfasen för att utvärdera hur väl lösningarna fungerar i 

praktiken.  

En medskapande innovationsstrategi har vi sett kan leda till horisontellt lärande och 

vidare vore intressant studera vad det har för effekt på organisationen, exempelvis hur 

horisontellt lärande förändrar kulturen på arbetsplatsen, samt vilka fördelar och 

konsekvenser det kan föra med sig.  

En miljö som skiljer sig från traditionella konferenslokaler tycks ha inverkan på 

stämningen och den totala upplevelsen. Vi har dock inte kunnat dra några slutsatser kring 

hur stor roll miljön spelar för att främja kreativitet och således utgången av en medskapande 

innovationssituation. Det vore därför intressant att studera miljöns inverkan på kreativa 

processer kopplat till den aktuella målgruppen, gällande exempelvis ålders- och 

kulturbaserade skillnader. 

 



 

37 

Referenser 

André, B., Ringdal, G. I., Loge, Jon H., Rannestad, T., Laerum, H. & Kaasa, S. (2008). 
Experiences with the Implementation of Computerized Tools in Health Care Units: A 
Review Article. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(8), 753-
775. 

Bessant, J., Künne, C. & Möslein, K. (2012). Opening up healthcare innovation: Innovation 
solutions for a 21st century healthcare system. United Kingdom: AIM Research. 

Boote, J., Baird, W. & Beecroft, C. (2010). Public involvement at the design stage of primary 
health research: A narrative review of case examples. Health Policy, 95, 10-23. 

Boyd,H. McKernon S, Mullin, B. & Old, A. (2012). Improving healthcare through the use of 
co-design. Journal of the New Zealand medical association, 125(1357), 76-87.  

Brattström, A. (2012). Organisering för innovation i sjukvården. Handelshögskolan i 
Stockholm: Leading Health Care.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber AB.  

Bullinger, A. C., Rass, M., Adamczyk, S., Moeslein, K. M. & Sohn, S. (2012). Open innovation 
in health care: Analysis of an open health platform. Health Policy, 105, 165-175.  

Buur, J., Ankenbrand, B. & Mitchell, R. (2013). Participatory business modelling. CoDesign: 
International Journal of CoCreation in Design and the Arts, 9(1), 55-71.  

Carroll, J. M. (1996). Encountering Others: Reciprocal Openings in Participatory Design and 
User-Centered Design. Human-Computer Interaction, 11(3), 285-290. 

Cavallone, M. & Cassia, F. (2012). Co-design between consumers and companies: Roles, 
created-exchanged value and reward systems. The Marketing Review, 12(2) 199-218.  

Chesbrough, H. Vanhaverbeke, W. & West, J. (2006). Open Innovation: Researching a New 
Paradigm. Oxford: Oxford University Press. 

Christensen, C. M., Grossman, J. & Hwang, J. (2009). The innovator's prescription: a 
disruptive solution for health care. New York: McGraw-Hill. 

Christensen, C. M. (2003). The innovator's dilemma: the revolutionary book that will 
change the way you do business. New York: HarperCollins. 

Danielsson-Öberg, K. (2010). Att främja medverkan: Utmaningar och möjligheter för barns 
och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentprodukter. 
Doktorsavhandling, Umeå: Umeå universitet.  

Einarsson, C. & Hammar Chirac, E. (2002). Gruppobservationer. Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Elie-Dit-Cosaque, C. M. & Staub D. W. (2011). Opening the block box of system usage: user 
adaptation to disruptive IT. European Journal of Information Systems, 20, 589–607.  

Henriksson, S. & Lindkvist, K. (2013). IT. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/it/ 
214244 (Hämtad 2013-05-02)  

Kujala, S. (2003). User involvement: A review of the benefits and challenges. Behaviour and 
Information Technology, 22(1), 1-16. 

	  



 

38 

Kaptelinin, V. & Bannon, L. J. (2012). Interaction design beyond the product: creating 
technology-enhanced activity spaces. Human-Computer Interaction, 27, 277-309. 	  

Kreps, G. L. & Neuhauser, L. (2010). New directions in eHealth communication: 
Opportunities and challenges. Patient Education and Counseling, 78, 329-336.  

Löwgren, J. & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: materialet utan 
egenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I  
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård, Granskär, M. & Höglund-
Nielsen, B. (red.) Lund: Studentlitteratur. 

Markič, M. (2005). Innovation processes and quality development. International Journal of 
Innovation and Learning, 2(3), 246-260.  

Murray, R., Caulier-Grice, J. & Mulgan, G. (2010). The open book of social innovation. Great 
Britain: NESTA. 

Nicolini, D. Gherardi, S. & Yanow, D. (2003). Knowing in organizations: A practice-based 
approach. New York: M.E Sharpe, Inc.  

Orre, C., Schimmer, R., & Forsgren, O. (2013). Drama-driven workshops in healthcare co-
design – options and critical questions. http://site.uit.no/infrahealth/files/2013/06 
/Carljohan-Orre_21.pdf (Hämtad: 2013-05-15) 

Psaros, M. (2005). Vad är eHälsa?. Centrum för eHälsa. http://www.ehealth.uu.se/om 
_ehealth.html  (Hämtad 2013-05-15) 

Randall, D., Harper, R. & Rouncefield, M. (2007). Fieldwork for design: Theory and 
practice. London: Springer. 

Remneland, B. (2010). Öppen innovation. Malmö: Liber. 

Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (2011). Interaction design: beyond human-computer 
interaction. Chichester, West Sussex, U.K: Wiley. 

Rognes, J. & Svarts, A. (2012). Lean i vården: en översikt över dagsläget i Sverige. 
Delrapport (2012:2).  Stockholm: Leading Health Care.  

Sanandaji, N. (2012). Den innovativa vården (Rapport 2012:10) Stockholm: Vinnova. 

Sanders, E. B. N. & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design, 
CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts, 4(1), 5-18  

Socialdepartementet (2010). Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker 
information inom vård och omsorg. Stockholm: Socialdepartementet. 

Spinuzzi, C. (2008). Network: Theorizing Knowledge Work in Telecommunications. New 
York: Cambridge University Press. 

Suchman, L. (2003). Organizing Alignment: The case of bridge-building. I Knowing in 
organizations: A practice-based approach, Nicolini, D. Gherardi, S. Yanow, D., 187-
203. New York: M.E Sharpe, Inc.  

Söderström, J. (2010). Jävla skitsystem!: hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på 
jobbet - och hur vi kan ta tillbaka kontrollen. Stockholm: Publit Sweden. 



 

39 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se 
/texts/HSFR.pdf. (Hämtad: 2013-05-09) 

Wördenweber, B. & Weissflog, U. (2005). Innovation cell agile teams to master disruptive 
innovation. Berlin: Springer. 

Zaremba, M (2013a, 17 februari). Den olönsamma patienten: Vad var det som dödade herr B? 

Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b/ 

(Hämtad: 2013-05-15) 

Zaremba, M (2013b, 25 februari). Den olönsamma patienten: Hur mycket bonus ger ett 

benbrott? Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/hur-mycket-

bonus-ger-ett-benbrott/ (Hämtad: 2013-05-15) 

Zaremba, M (2013c, 3 mars). Den olönsamma patienten: På vilken prislista står din 

njursvikt? Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/pa-vilken-prislista-star-

din-njursvikt/ (Hämtad: 2013-05-15) 



Bilaga 1 

	  

Information till respondenter 
Mail som skickades ut till utvalda deltagare innan workshopen: 

Hej!  

Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver vår kandidatuppsats i ämnet informatik 

om hur man arbetar med IT-stöd i primärvården. I arbetet kommer vi exempelvis att 

fokusera på frågor kopplade till e-hälsa, innovation och IT i vården. Workshopen Forma 
framtidens Hälsa som du kommer att delta i den 24-25 april i Lycksele är ett arrangemang 

som vi kommer att följa närmare.  

Vi är intresserade av att intervjua personer som deltagit i workshopen. Syftet med intervjun 

är att ställa frågor om eHälsa, innovation, IT i vården tillsammans med din upplevelse av 

arrangemanget som workshopdeltagare. Intervjun beräknas ta 20-30 minuter. Vi ser gärna 

att intervjun kan genomföras någon gång mellan 1/5 och 10/5 om vi ska lyckas hålla vår 

projektplan. Om det underlättar för dig genomför vi gärna intervjun via telefon eller 

videokonferens.  

Vi hoppas att du har tid och möjlighet att delta i vår studie. Skicka ett svar på det här mailet 

om du har möjlighet att delta i studien, så kontaktar vi dig för mer information om vår 

undersökning samt bokning av tid och plats för intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Emelie Granqvist och Sandra Ericsson  

BIT, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer   
 
Upplysning om forskningsetiska aspekter som skickades ut till respondenterna 
innan intervjuerna: 
 

Hej! 

 

Vi är glada över att du vill delta i vår studie. Vi vill upplysa dig om att vi förhåller oss till de 

forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta din 

medverkan. Det innebär också att din medverkan kommer att behandlas anonymt så att 

ingen utomstående kan identifiera eller ta del av dina personuppgifter eller ditt bidrag till 

denna studie.  
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Intervjuguide 
Inledande frågor 
-   Yrkesroll? 
-   Hur fick du höra talas om workshopen? 
-   Varför valde du att delta? 
-   Vad hoppas du att workshopen ska leda till (koncept osv)? 
-   Vad hoppades du personligen på att få ut av workshopen? 

• Upplever du att du har fått det? 
-   Förberedelser? 
-   Har du deltagit i liknande förut? / Skulle du vilja delta i liknande igen?  

-   Kommer du att delta i den fortsatta processen?  

 
Workshop 
Individuellt 
-    Känner du att du har fått bidra till konceptutformningen? På vilket sätt/varför inte? 
-    Vad tyckte du om de lösningar/koncept som togs fram? 

• Var det något du tror extra mycket på? 
-    Var det några problem som synliggjordes som var okända för dig? 
-    Hur upplevde du miljön (skogsmuseet)? 
 
Interaktion 
-    Hur upplevde du att det var att diskutera med de andra deltagarna? 

• Var det lätt att förstå varandra? (Begrepp) 
• Utgjorde era skilda bakgrunder ett hinder eller en tillgång? 

-   Upplevde du att diskussionsklimatet möjliggjorde att du kunde/ville uttrycka din åsikt? 
• Upplevde du att du fick utrymme? 

-   Upplever du att alla fick/tog lika mycket utrymme? 
 
Process 
-   Hade du velat haft ett annat upplägg på något sätt (längre/kortare, andra 

diskussionsformer/metoder m.m.) 
-   Finns det något av de koncept/lösningar som diskuterades som du tror att ni kan arbeta 

vidare med på kort varsel? Lång varsel? 
 
Drama 
-   Vad tyckte du om att använda drama för att synliggöra problem? 
-   Upplever du att de problem som synliggjordes i dramat speglar/gav en rättvis bild av 

verkligheten? 
 
Verktyg 
-   Vad tycker du om de verktyg ni fick tillgång till under workshopen? 
 



 

 

IT i vården 
-  Vad är din inställning till IT? Privat? I arbetet? 
-  Hur ofta byter ni system? Varför? Utbildning vid implementering? 
-  Har din attityd till IT-användning/eHälsa förändrats? På vilket sätt? 
 
Innovation i vården 
-   Känner du att du har möjlighet att vara med att påverka förändringsarbetet i vården? 

• Hur diskuteras frågorna annars? 
 
Avslutande 
-    Hur skulle du sammanfatta din upplevelse av workshopen? 
-    Är det något övrigt du vill tillägga? 
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Observationsschema 
 
Workshopens upplägg (gruppsammansättning, verktyg, koncept m.m.) 

 

Drama (hur används det, påverkar det diskussionerna m.m.) 

 

Interaktioner (talutrymme, språk m.m.) 

 

IT och vård (vilka problem diskuteras och hur, inställning till IT m.m.)  

 

Miljö (Hur ser miljön ut, hur används den, påverkas stämningen m.m.) 
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Exempel på innehållsanalys 

Domän: Vilken roll 
utgjorde dramat? 

Kondensering Kod Kategorier 

Dels är det lite 
avidentifierande, det är inte 
någon enskild person som 
gör nånting, utan det är 
mer en generell händelse… 

Dramat fungerade av-
identifierande i.o.m. att det 
visar en generell händelse 

Avidentifierande Dramat tar eventuellt 
fokus från enskilda 
individer till en mer 
generell händelse 

Man kan ju tänka sig att 
man kan få en bild av att 
allt fungerar jättedåligt, (…) 
men så är det naturligtvis 
inte (…) men nu lyfte man 
ju fram exempel som 
liksom föder diskussioner 
och så 

Dramat gav inte en rättvis 
bild av verkligheten men 
fungerar diskussions-
främjande 

Diskussions-
främjande 

Dramat var tillspetsat 
men fungerade för att 
trigga diskussion 

Dramat sätter ju scenen på 
nåt sätt, så att alla kommer 
liksom in i att börja tänka 
litegrann på samma sak va, 
att man… ja, fokuserar lite 

Dramat gjorde att alla fick en 
gemensam utgångspunkt 

Gemensam 
utgångspunkt 

Dramat gav deltagarna 
en gemensam 
utgångspunkt i 
diskussionerna 


