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Abstrakt 
Samarbete mellan vårdare är ett måste för att göra det möjligt att leverera högkvalitativ vård till 
vårdmottagare, men om samarbetet brister riskerar vårdmottagare att bli lidande. Ett sätt att 
främja samarbete är genom social mjukvara, som på grund av sina kommunikativa och 
relationella egenskaper har visat positiva resultat gällande förmåga att främja samarbete inom 
diverse organisationer och yrkesområden. Tidigare forskning gällande social mjukvara inom 
vård har dock fokuserat på vårdkrav och vårdmottagare, och delvis negligerat samarbetet 
mellan vårdare i verkliga arbetsprocesser. Vårdrelaterade yrken innefattar även flera etiska och 
lagliga anpassningar vilket har lett till komplexa tjänster som ska användas i miljöer fulla med 
avbrott. Denna studie genomfördes med en designstudie som metodansats, där designelement 
från aspekter av samarbete i form av tillit, kommunikation, och medvetenhet implementerades 
i en prototyp för att undersöka hur samarbete kan främjas i en vårdkontext. Vårdkontexten som 
studien genomfördes i var en anläggning för daglig verksamhet stationerad i Sverige. Studien 
resulterade i sju designförslag för hur social mjukvara inom vård kan designas för att främja 
samarbete. 
 
 
Nyckelord: Samarbete, tillit, kommunikation, medvetenhet, social mjukvara, vård, IT i vård 
  



Abstract 
Collaboration between caregivers is a must to make it possible to deliver high-quality care to 
care recipients, but if the collaboration fails, the care recipients risk suffering. One way to 
promote collaboration is through social software, which, due to its communicative and 
relational properties, has shown positive results regarding the ability to promote collaboration 
within various organizations and professional areas. Previous research on social software in 
healthcare has focused on healthcare requirements and care recipients, and partly neglected the 
collaboration between caregivers in real work processes. Care-related professions also include 
several ethical and legal adjustments, which have led to complex services that will be used in 
environments full of disruptions. This study was conducted with a design study methods 
approach, in which design elements from aspects of collaboration in the form of trust, 
communication and awareness were implemented in a prototype to investigate how 
collaboration can be promoted in a healthcare context. The healthcare context in which the 
study was conducted was a facility for activities of daily living stationed in Sweden. The study 
resulted in seven design proposals for how social software in healthcare can be designed to 
promote collaboration. 
 
 
Keywords: Collaboration, trust, communication, awareness, social software, healthcare, IT in 
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1 Introduktion 
Samarbete mellan medarbetare behövs för att effektivisera och utföra arbetsuppgifter inom 
organisationer (Peters & Manz, 2007). Samarbete involverar att känna tillit till medarbetare 
(Peters & Manz, 2007), och kommunicera information (Nardi, Whittaker & Bradner, 2000; 
Peters & Manz, 2007). Det involverar även att vara medveten om medarbetare och deras 
aktiviteter (Neale, Carroll & Rosson, 2004), för att koordinera och utföra arbetsuppgifter 
(Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & Greenberg, 1997). I vårdrelaterade yrken, som 
karaktäriseras av oförutsägbara händelser (Ash, Berg & Coiera, 2004), behöver vårdare ständigt 
samarbeta för att kunna förse vårdmottagare med säker och högkvalitativ vård (Leonard, 
Graham & Bonacum, 2004; Mettler, 2018). Exempelvis behöver vårdare samarbeta genom att 
kommunicera aktuell information om vårdmottagare gällande hälsa och eventuell medicinering 
(Benham-Hutchins & Effken, 2010). Bristande samarbete inom vårdrelaterade yrken är en 
vanlig orsak till att vårdmottagare far illa (Leonard et al., 2004), genom att exempelvis 
tidsbestämmelser missas eller att medicinering uteblir (Ash et al., 2004; Sutcliffe, Lewton & 
Rosenthal, 2004), vilket belyser möjligheten för social mjukvara att stärka samarbete mellan 
vårdare. 
 
Social mjukvara har på grund av sina kommunikativa och relationella egenskaper möjlighet att 
främja samarbete mellan medarbetare inom organisationer (Razmerita, Kirchner & Nabeth, 
2014), och kan definieras som mjukvara med sociala funktioner där användare ges möjlighet 
att samarbeta genom att kommunicera och interagera med varandra i digital form (Tepper, 
2003). Exempel på olika typer av social mjukvara är bloggar, chattverktyg, intranät och wikis. 
Social mjukvara stödjer gruppinteraktion och är förankrat i forskningsområdet Computer 
Supported Collaborative Work (CSCW) (Razmerita et al., 2014). Inom vårdrelaterade yrken 
har social mjukvara definierats som en gemensam plattform för yrkesverksamma där insikter 
och kunskap kan delas via kommunikationskanaler (Li, 2014). Skillnaden mellan traditionell 
social mjukvara och social mjukvara i vård är primärt vårdrelaterade yrkens innefattning av 
känsliga uppgifter, vilket innebär att information som kommuniceras är personlig och ofta 
relaterar till vårdmottagares personliga hälsa bestående av fysiska och mentala sjukdomar (Li, 
2014). 
 
Möjligheten att effektivisera det samarbete som krävs mellan vårdare har lockat organisationer 
till att utveckla digitala tjänster som främjar samarbete inom vårdrelaterade yrken (Carroll & 
Richardson, 2016). Det finns dock vissa svårigheter relaterade till att utforma digitala tjänster, 
exempelvis social mjukvara inom vård, då det finns etiska och lagliga anpassningar att förhålla 
sig till (Becker & Janiesch, 2007). Anpassningar gällande exempelvis sekretess och 
säkerhetsaspekter (Li, 2014) ger begränsade möjligheter till att omforma processer (Becker & 
Janiesch, 2007), vilket gör att fokus ofta riktas mot vårdkrav och vårdmottagare, medan 
vårdares behov relaterade till deras arbetsprocesser förbises (Carroll & Richardson, 2016). 
Uppfyllande av vårdkrav bidrar även till komplexa tjänster som kan vara svåra att använda i 
verkliga arbetsprocesser (Benham-Hutchins & Effken, 2010), men är samtidigt nödvändigt för 
att undvika felaktig användning av känsliga uppgifter (Li, 2014). Vidare är social mjukvara 
svårt att designa för inom vård då designbeslut påverkar vårdares samarbetsprocesser, och kan 
leda till att vårdmottagare blir lidande om de brister (Jones, 2013; Shneiderman, Plaisant & 
Hesse, 2013). 
 
Tidigare forskning gällande design av social mjukvara inom vård har fokuserat på 
säkerhetsaspekter gällande hantering av känsliga uppgifter (Li, 2014), samt vårdmottagare och 
anhörigas behov (Jones, 2013), men har delvis negligerat samarbetet som behöver ske mellan 
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vårdare för att kunna förse vårdmottagare med högkvalitativ vård. Vidare forskning krävs 
gällande hur social mjukvara kan designas för att främja samarbete mellan vårdare i deras 
verkliga arbetsprocesser för att förstå vilka behov som måste uppfyllas, samt vilka svårigheter 
som finns (Mettler, 2018). Denna studie bygger främst vidare på tidigare forskning inom 
området för CSCW som fokuserar på hur samarbete kan främjas i social mjukvara genom att 
designa för tillit (Van House, 2004; Stuart, Dabbish, Kiesler, Kinnaird & Kang, 2012), 
kommunikation (Nardi et al., 2000), och medvetenhet (Cataldo, Wagstrom, Herbsleb & Carley, 
2006; Yarosh, Matthews, Zhou & Ehrlich, 2013). Studien undersöker hur social mjukvara kan 
främja samarbete i en vårdkontext, och är av intresse för designers och vårdrelaterade yrken 
som kan dra nytta av de möjligheter relaterade till stöd av samarbete som social mjukvara har 
att erbjuda. Studien ämnar svara på följande frågeställning: 
 
Hur kan social mjukvara designas för att främja samarbete i en vårdkontext? 
 
1.1 Syfte 
Denna studie prövar designelement som identifierats kunna främja samarbete i social mjukvara, 
i en vårdkontext, för att undersöka om de kan främja samarbete för vårdare i sina 
arbetsprocesser. Syftet är att ta fram designförslag som kan användas som stöd vid framtida 
design av social mjukvara i en vårdkontext. 
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2 Relaterad litteratur 
Litteraturstudien som genomfördes fokuserade på social mjukvara, användning av social 
mjukvara inom vård, och samarbete. Samarbete, som är en viktig del inom vårdrelaterade yrken, 
identifierades bygga på aspekterna tillit, kommunikation, och medvetenhet. Resultatet av 
litteraturstudien presenteras under respektive rubriker, och designelement som identifierats 
kunna främja samarbete i social mjukvara sammanställs slutligen i Tabell 1. Designelementen 
framkom ur litteraturstudien som funktioner och komponenter, vilka kan implementeras i social 
mjukvara för att främja olika aspekter av samarbete. 
 
2.1 Social Mjukvara 
Social mjukvara, ofta benämnd som grupprogramvara (Ellis, Gibbs & Rein, 1991), social media 
(Razmerita et al., 2014), eller sociala nätverk (Mettler, 2018), är mjukvara där användare ges 
möjlighet att samarbeta med varandra i digital form (Tepper, 2003) genom att dela, redigera, 
och interagera med information (Ellis et al., 1991). Social mjukvara har visats kunna stärka 
samarbete inom organisationer genom digital interaktion (Ellis et al., 1991) och nedbrytning av 
kommunikationsbarriärer (Razmerita, Kirchner & Nielsen, 2016), vilket leder till att relationer 
kan skapas och bibehållas (Fichter, 2005; Bacigalupe, 2011; Muller et al., 2012). 
 
Trots att studier gällande social mjukvara i organisationer har visats kunna stärka samarbete 
(Leftheriotis & Giannakos, 2014), uppstår viss kritik gentemot användandet inom 
organisationer (Bacigalupe, 2011). Social mjukvara trotsar traditionella organisationers 
värdeskapande genom att bortse från finansiella, geografiska och logistiska aspekter och 
fokuserar istället på att skapa en gemensam plattform för pågående interaktion (Bacigalupe, 
2011). Kritik grundas även i att social mjukvara historiskt har misslyckats att uppfylla 
användares behov, exempelvis genom bristande kommunikationskanaler, vilket har lett till att 
social mjukvara kompletterats med ytterligare social mjukvara (McAfee, 2006). Användning 
av flertalet sociala mjukvaror leder till ökad komplexitet då användare tvingas byta mellan dem, 
vilket i sin tur kan leda till att bristande tillvägagångssätt förstärks (Benham-Hutchins & Effken, 
2010). 
 
2.2 IT i vård 
Vårdrelaterade yrken har med en förändrad inställning till digitalisering lockat till sig flertalet 
organisationer som aktivt arbetar med att utveckla digitala tjänster (Carroll & Richardson, 
2016) för att underlätta vårdares möjlighet att samarbeta och förse vårdmottagare med vård. 
Vårdrelaterade yrkens komplexitet medför dock svårigheter relaterade till att utforma digitala 
tjänster som sträcker sig över flera vårdavdelningar och därmed bli en primär del av 
vårdsystemets infrastruktur (Carroll & Richardson, 2016). Komplexiteten är även ett resultat 
av etiska och lagliga anpassningar (Becker & Janiesch, 2007). På grund av hantering av 
känsliga uppgifter (Li, 2014), och begränsade möjligheter till att omforma processer (Becker & 
Janiesch, 2007), riktas fokus ofta mot vårdkrav, medan vårdares behov relaterade till 
arbetsprocesser förbises (Carroll & Richardson, 2016). Vårdkraven gör exempelvis att social 
mjukvara behöver innehålla extra säkerhetsåtgärder (Li, 2015), då missbruk av känslig 
information kan leda till förödmjukelse eller identitetsstöld av vårdmottagare (Li, 2014), men 
bidrar samtidigt till komplexa tjänster som ska användas av vårdare i stressiga arbetsmiljöer. 
 
Att arbeta med digitala tjänster är sällan en isolerad arbetsuppgift inom vårdrelaterade yrken, 
då vårdare befinner sig i en kontext bestående av pågående kommunikation med medarbetare 
som vid upprepade tillfällen avbryter vårdare i aktuella arbetsuppgifter (Ash et al., 2004). Trots 
en miljö full av avbrott, har digitala tjänster inom vårdområdet designats för att användas i en 
avskild miljö utan inräknade störningsmoment (Ash et al., 2004), vilket är problematiskt då 
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distraktioner i form av avbrott kan leda till misstag även av erfarna vårdare (Leonard et al., 
2004). För att reducera felaktigheter orsakade av avbrott krävs det därför att digitala tjänster i 
vård innefattar funktioner som stödjer förhindrande av fel genom bekräftelser och förklaringar 
(Ash et al., 2004). 
 
2.3 Samarbete 
Samarbete är en process som skapas när en uppgift ska genomföras eller ett problem behöver 
lösas (Peters & Manz, 2007). Samarbetande behöver känna tillit i att andra besitter den 
kompetens som krävs och att arbetsuppgifter faktiskt blir utförda, samt att de arbetar mot ett 
gemensamt mål (Peters & Manz, 2007). Samarbete involverar nyttjande av kommunikation för 
att kunna fatta beslut och nå gemensamma mål (Nardi et al., 2000; Peters & Manz, 2007), och 
bygger även på att samarbetande har en medvetenhet om varandras aktiviteter för att kunna 
koordinera, strukturera och effektivisera arbetsuppgifter (Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & 
Greenberg, 1997). För att samarbete ska kunna ske behöver inblandade parter inse att de inte 
kan göra allt själva och vara öppna för att lyssna på andra (Peters & Manz, 2007). Vidare kan 
positiva inställningar, delat inflytande och en stöttande organisationskultur möjliggöra 
samarbete och potentiellt öka produktiviteten hos arbetsgrupper (Peters & Manz, 2007).  
 
Samarbete mellan vårdare är ett måste för att kunna leverera säker och högkvalitativ vård 
(Leonard et al., 2004; Mettler, 2018). Vårdares arbete karaktäriseras av strikta scheman, varpå 
samarbete via exempelvis social mjukvara har möjlighet att effektivisera och stärka befintliga 
arbetsprocesser (Bacigalupe, 2011). Det är dock viktigt för designers att tänka på förändringar 
som sker i sociala processer mellan vårdare när social mjukvara implementeras och vilken 
påverkan det har på samarbetet mellan dem, exempelvis kan problem uppstå vid gemensamma 
beslutstaganden då det även finns ett juridiskt ansvar inblandat (Shneiderman et al., 2013). 
 
2.3.1 Tillit 
Tillit är en avgörande faktor för att effektivt samarbete ska kunna ske i social mjukvara (Peters 
& Manz, 2007). Tillit behövs för att samarbetande ska vilja kommunicera och utbyta kunskap 
med varandra (Mun, Shin, Lee & Jung, 2009), vilket behövs för att utföra arbetsuppgifter. Trots 
behovet av kunskapsutbyte innehar arbetsplatser ofta yrkesgrupper där kunskap är homogen 
(Tasselli, 2015). Kunskapens homogenitet beror på att yrkesgrupper tenderar att vara mer 
benägna att lita på och dela information internt med liknande personer, än med dem som är 
utanför yrkesgruppen, då det kan vara svårt att fastställa kompetens och tillit när personer 
besitter annan kompetens än sin egen (Van House, 2004). Gemensamma och liknande 
egenskaper som exempelvis kunskap, mål, och värderingar skapar tillit mellan yrkesverksamma 
och kan bidra till effektiv och pågående kommunikation (Fussell, Kraut & Siegel, 2000).  
 
Då fysiska intryck som kroppsspråk, vilket vanligtvis kan användas för att skapa tillit genom 
att förtydliga mening (Benham-Hutchins & Effken, 2010), saknas i social mjukvara, är det 
primärt sociala relationer som avgör om användare kan lita på varandra (Butler, Sproull, Kiesler 
& Kraut, 2002). Sociala relationer och tillit kan skapas genom pågående interaktion (Peters & 
Manz, 2007), och användarprofiler med personliga beskrivningar (Stuart et al., 2012), meriter 
och tidigare erfarenheter (Van House, 2004). Ju mer beskrivande information det finns om 
användare, desto mer känner användare att de kan lita på varandra (Stuart et al., 2012). En 
användare som är anonym kan vara svår att lita på då den inte kan stå till svars för sina 
handlingar. 
 



 5 

2.3.2 Kommunikation 
Kommunikation är en del av samarbete som är viktig mellan samarbetande för att förmedla 
information, utbyta kunskap och därmed effektivt kunna utföra arbetsuppgifter (Razmerita et 
al., 2014). Arbetsuppgifter ställer krav på att samarbetande flexibelt ska kunna kommunicera 
med varandra när det behövs, genom informella interaktioner och konversationer (Gutwin et 
al., 2008). 
 
Social mjukvara har traditionellt innefattat formell kommunikation i form av e-post och inlägg, 
men däremot saknat stöd för informell kommunikation, vilket är viktigt för effektivt samarbete 
att ske (Nardi et al., 2000; Handel & Herbsleb, 2002). Social mjukvara kan därför innehålla 
kommunikationsverktyg som direktmeddelanden för att föra informella konversationer (Nardi 
et al., 2000). Direktmeddelanden präglas vanligtvis inte av grammatisk korrekthet, har en 
avslappnad miljö, och ger på grund av sin asynkrona natur samtidigt användare möjlighet att 
som mottagare välja när det passar att svara på ett meddelande (Nardi et al., 2000). 
Direktmeddelanden kan även effektiviseras med ytterligare funktionalitet genom förslag på 
händelser att utföra vid benämning av nyckelord, exempelvis addera händelser i kalender 
(Malone, Grant, Lai, Rao & Rosenblitt, 1987). Direktmeddelanden stödjer snabba frågor och 
klargöranden, samordning och planering, sociala möten och relationer då meddelanden tillåts 
vara opportunistiska, korta och kontextrika (Nardi et al., 2000; Gutwin et al., 2008). 
Direktmeddelanden förser även användare med överblick av pågående kommunikation, vilket 
gör att användare ges möjlighet att fokusera på arbetsuppgifter samtidigt som kommunikation 
pågår avsides (Nardi et al., 2000). 
 
Vårdrelaterade yrken karaktäriseras av oförutsägbara händelser och ställer krav på 
kommunikation mellan involverade vårdare (Ash et al., 2004), exempelvis när ansvaret för 
vårdmottagare byter vårdare. Vårdare behöver då ha aktuell information för att kunna ta beslut 
och förse vårdmottagare med lämplig vård (Benham-Hutchins & Effken, 2010). Det 
förekommer dock att kommunikation brister, vilket kan bero på att informationen som 
kommuniceras är otillräcklig eller kommuniceras vid fel tillfälle (Sutcliffe et al., 2004), vilket 
kan leda till exempelvis försenade tester, missade tidsbestämmelser eller felaktig eller utebliven 
medicinering (Ash et al., 2004; Sutcliffe et al., 2004). Kommunikation kan även förvrängas 
eller avsiktligt hållas tillbaka om vårdare upplever att den andra parten inte är öppen för 
kommunikation, eller om de är rädda att framstå som inkompetenta eller kränka andra (Sutcliffe 
et al., 2004). 
 
2.3.3 Medvetenhet 
Medvetenhet är en del av samarbete som innefattar vetskap om andras aktiviteter och 
ageranden, vilket förenklar koordinering och strukturering av arbetsrelaterade uppgifter 
(Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & Greenberg, 1997). Användare som är i behov av att 
samarbeta har inte alltid möjlighet att befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt, vilket 
gör att digitala tjänster som designas för samarbete bör uppdatera användare om vad deras 
kollegor arbetar med för stunden (Neale et al., 2004). Medvetenhet är menat att skapa en 
säkerhet hos användare gällande vilka arbetsuppgifter som blir utförda (Neale et al., 2004).  
 
Social mjukvara kan skapa medvetenhet genom att visa information om användares pågående 
aktiviteter, arbetsbelastning, och tillgänglighet i realtid, exempelvis genom användarstatusar 
(Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin et al., 2008). Genom att presentera information om 
användare på ett överskådligt sätt (Ellis et al., 1991) kan avbrott planeras och reduceras 
(Dabbish & Kraut, 2004). Avbrott i arbetet har flera källor till följd av en ökning i mängden 
kommunikationskanaler som är tillgängliga (Dabbish & Kraut, 2004), och leder till ökad 
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arbetsbelastning, stress (Yarosh et al., 2013), samt reducerat arbetsfokus (Dabbish & Kraut, 
2004). Manuella delgivelser av aktiviteter kan bli kognitivt belastande (Dabbish & Kraut, 2004) 
och tidskrävande för användare, och är av varierat intresse beroende på vilken information som 
användare väljer att dela med sig av (Dourish & Bellotti, 1992). Social mjukvara bör därför 
automatiskt samla in och presentera information på ett överskådligt sätt (Ellis et al., 1991), 
vilket låter användare söka efter information som är relevant för dem (Dourish & Bellotti, 
1992). Informationen behöver vara förståelig och tydlig då status gällande tillgänglighet som 
finns i social mjukvara är vag, exempelvis “online”, “borta” eller “upptagen” (Dabbish & Kraut, 
2004), och klargör inte om användare är tillgängliga (Nardi et al., 2000). 
 
När användare behöver fråga om hjälp eller koordinera en aktivitet kan det vara svårt att hitta 
rätt person (Cataldo et al., 2006), varpå medvetenhet om andras kompetens är av intresse. Social 
mjukvara kan skapa medvetenhet genom att exempelvis innehålla rekommendationslistor 
baserade på kompetens eller andra färdigheter och hjälpa till genom att föreslå passande 
användare för en aktivitet (Yarosh et al., 2013). På så sätt kan användare spara tid och undvika 
onödiga avbrott då de själva inte behöver söka och avgöra vilka användare som kan hjälpa dem. 
Via ihopkoppling med en funktion som exempelvis direktmeddelanden kan de även se om 
användare är tillgängliga och enkelt initiera kommunikation (Dabbish & Kraut, 2004; Gutwin 
et al., 2008). 
 
2.4 Resultat av litteraturstudie 
Litteraturstudiens resultat presenteras i Tabell 1 och summerar designelement som 
identifierades kunna främja samarbete genom att skapa tillit (Stuart et al., 2012), stödja och 
effektivisera kommunikation (Malone et al., 1987; Nardi et al., 2000), och skapa medvetenhet 
(Dourish & Bellotti, 1992; Yarosh et al., 2013) i social mjukvara. 
 

Tabell 1 - Resultat av litteraturstudien. 

Kategori Beskrivning  Designelement 

Tillit Tillit kan skapas i social mjukvara genom personliga (Stuart et al., 
2012) och professionella beskrivningar (Van House, 2004), samt 
gemensamma egenskaper (Fussell et al., 2000). 

Användarprofil (Stuart et al., 
2012) 

Kommunikation Kommunikation kan stödjas i social mjukvara genom informella 
kommunikationsverktyg (Nardi et al., 2000) för att föra 
opportunistiska, korta och kontextrika konversationer (Nardi et al., 
2000; Gutwin et al., 2008) i avslappnade miljöer (Nardi et al., 2000). 
 
Kommunikation kan effektiviseras i social mjukvara med ytterligare 
funktionalitet i direktmeddelanden genom att automatiskt föreslå 
handlingar som användare potentiellt vill utföra (Malone et al., 1987). 

Direktmeddelanden (Nardi 
et al., 2000) 
 
 
 
Förslag på handlingar 
(Malone et al., 1987) 

Medvetenhet Medvetenhet kan skapas i social mjukvara genom att automatiskt 
synliggöra användares pågående aktiviteter, arbetsbelastning och 
tillgänglighet (Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & Greenberg, 1997. 
 
Medvetenhet kan skapas i social mjukvara genom att föreslå passande 
användare för arbetsuppgifter baserat på kompetens (Yarosh et al., 
2013). 

Användarstatus och schema 
(Dourish & Bellotti, 1992) 
 
 
Rekommendationslista 
(Yarosh et al., 2013) 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metoder som användes i studien i kronologisk 
ordning. Avslutningsvis diskuterar vi implikationer av metodernas användning samt redogör 
för hur studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
 
3.1 Metodansats 
För att besvara frågeställningen “Hur kan social mjukvara designas för att främja samarbete i 
vårdkontext?” använde vi oss av designstudie som metodansats. En designstudie innebär att 
utifrån problemidentifiering via förstudier, designa och utvärdera designval med hjälp av en 
prototyp (Hevner & Chatterjee, 2010). Designstudier är menade att ge möjlighet att addera till 
kunskap och förståelse gällande ett områdes problemformulering och är lämplig för att 
formulera lösningar till erkända problem (Hevner, March, Park & Ram, 2004). En designstudie 
valdes för att med hjälp av en prototyp kunna utvärdera implementerade designelement och 
deras förmåga att främja samarbete i en vårdkontext genom att utforska testanvändares känslor 
och upplevelser. Under utvärderingen användes kvalitativa metoder såsom semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativa metoder är användbara för att fånga användares känslor och upplevelser 
(Fejes & Thornberg, 2015), och varpå utvärdering gällande samarbete inom CSCW inte kan 
genomföras med mätbara kriterier (Twidale, Randall & Bentley, 1994), använde vi kvalitativa 
metoder för att kunna analysera och tolka utvärderingens resultat. 
 
3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs för att klargöra det nuvarande kunskapsläget inom ett område och 
identifiera potentiella kunskapsluckor (Webster & Watson, 2002). Därför genomförde vi en 
systematisk litteraturstudie i vetenskapligt granskade databaser för att få grundläggande 
kunskap om aktuell forskning. Tabell 2 summerar de databaser som användes, sökord, samt 
frågor som litteratursökningen var menad att besvara. 
 

Tabell 2 - Litteratursökningens databaser, sökord och frågor. 

Databaser Sökord Frågor 

Google Scholar Social software 
 
Social network healthcare 
Social software healthcare 
 
Groupware collaboration 
 
Collaboration design 
Groupware design 
Social software design 
Social software collaboration design 
Social software healthcare design 

Vad är samarbete? 
 
Vad är social mjukvara? 
 
Hur kan samarbete påverkas av social mjukvara? 
 
Hur går det att designa för samarbete i social mjukvara? 
 
Vad är viktigt att tänka på vid design av social mjukvara? 
 
Hur används social mjukvara för samarbete inom vård? 
 
Hur går det att designa social mjukvara för samarbete inom 
vård? 
 
Vad finns det för utmaningar med att designa social 
mjukvara för samarbete inom vård? 

Scopus Social software 
 
Social network healthcare 
Social software healthcare 
 
Groupware collaboration 
 
Collaboration design 
Social software design 
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Under litteratursökningen granskades initialt litteraturens titlar och nyckelord utefter de frågor 
som presenteras i Tabell 2. Vi granskade även titlar på all litteratur som fanns i arkivet för årliga 
konferenser inom CSCW, då de har haft en inverkan på området sedan år 1986. Litteratur som 
ansågs relevant för litteraturstudien sammanställdes och genomgick en gallringsprocess för att 
klargöra dess värde i litteraturstudien. Gallringsprocessen initierades med att gallra litteratur 
baserat på centrala koncept funna i litteraturens abstrakt, exempelvis samarbete i social 
mjukvara. I nästa gallring lästes introduktion och slutsats där bidrag och område noterades, för 
att besluta om litteraturen skulle tas vidare i arbetet. Därefter gjordes framåtsökning och 
bakåtsökning, vilket innebär att titta på vilken litteratur författarna har refererat till, samt vilken 
litteratur som har refererat till författarnas verk (Webster & Watson, 2002).  
 
Litteraturen som bedömdes vara relevant för studien lästes i sin helhet och sammanfattades. 
Sammanfattningar tillsammans med litteraturens författare, publiceringsår, publiceringsplats 
och antal refereringar analyserades för att bedöma kvaliteten hos verken. Respekterade 
journaler och konferenser har större tyngd i bedömandet av kvalitet, samtidigt som antal 
refereringar i förhållande till publiceringsår också har betydelse (Webster & Watson, 2002). 
Kvaliteten hade en avgörande roll i vilken av den kvarstående litteraturen som användes i 
litteraturstudien. 
 
3.3 Prototyp 
En prototyp är konkretiserande av designidéer (Lim, Stolterman, & Tenenberg, 2008), och kan 
assistera designstudier genom att utvärdera designval för att utforska dess effekt på användare 
(Hevner et al., 2004), samt för att få en förståelse för användares upplevelser, behov och 
värderingar (Lim et al., 2008). 
 
Prototypens detaljgrad och djup bör fokusera på de delar som är menade att utvärderas (Lim et 
al., 2008), genom att endast innehålla nödvändiga element för att driva arbetet framåt (Brown, 
2009), och på enklaste sätt synliggöra möjligheter och begränsningar i designen (Lim et al., 
2008). Vi skapade därför en prototyp (se Bilaga 3 – Prototyp) som fokuserade på de 
designelement som skulle utvärderas, samtidigt som andra element, exempelvis inloggning, 
designades in för att förmedla en verklighetstrogen känsla av social mjukvara i en vårdkontext. 
Designelement som inte är menade att utvärderas är ändå viktiga för att inte förstöra 
uppfattningen om prototypens användningsområde (Lim et al., 2008). Prototypen användes 
som ett verktyg för att utvärdera om designelementen som identifierades främja samarbete i 
social mjukvara (se Tabell 1), kunde främja samarbete i en vårdkontext. Prototypens 
utformning är även viktig för hur utvärderingen går till och vad den kommer att resultera i (Lim 
et al., 2008), varpå vi valde att prototypa en applikation för mobila enheter, då “jobbtelefoner” 
är del av vårdares dagliga arbete. Målet med mobila enheter var att vårdare inte skulle behöva 
bekanta sig med ny teknologi och känna bekvämlighet i att använda prototypen. 
 
3.4 Utvärdering 
I detta avsnitt presenteras utvärderingens genomförande, pilotstudien, samt urvalet av 
deltagande testanvändare. 
 
3.4.1 Utvärderingsmetod 
Studier relaterade till utvärdering inom området för CSCW visade att färre än hälften av alla 
utvärderingar genomförs i faktiska arbetskontexter, vilket leder till att prototyper som designas 
i utvärderingssyfte inte tar hänsyn till detaljer som kan påverka testanvändares användning och 
uppfattning av prototypen (Haynes, Purao & Skattebo, 2004). Vi hade i denna studie inte 
möjlighet att utvärdera i den faktiska arbetskontexten, då utvärderingen hade påverkat vårdares 
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förmåga att förse vårdmottagare med vård. Istället genomförde vi scenario-baserad utvärdering 
i en sluten miljö på arbetsplatsen när vårdare hade ledig tid. Scenario-baserad utvärdering är en 
metod som är bra för att identifiera problem och lämpar sig för utvärdering inom exempelvis 
vård, där det finns svårigheter att testa prototyper i faktiska arbetskontexter, då de ger möjlighet 
att representera verkliga händelser (Haynes et al., 2004). Utvärderingarna genomfördes 
individuellt med totalt åtta vårdare, under två dagar och pågick i cirka 25 minuter vardera. 
 
Scenariot (se Bilaga 1 - Kontextscenario) användes som en berättande genomgång av 
prototypen för att förmedla en känsla av verkliga användningsområden, där testanvändare 
genomförde de händelser som lästes upp. Scenariots utformning grundades i litteratur om 
designelementens användning, samt insikter och intryck från den dagliga verksamhetens 
arbetsplats och webbsida om händelser som kan förekomma. Scenariots roll var att vårdare 
skulle få idéer och reflektera om hur social mjukvara kan användas och påverka deras 
arbetsprocesser. Efter genomgång av scenariot deltog samtliga testanvändare i 
semistrukturerade intervjuer (se Bilaga 2 - Semistrukturerad intervjuguide) menade att utforska 
om de upplevde att prototypens olika designelement kunde främja samarbete i deras 
arbetsprocesser. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att förbereda frågor, men också att 
ta vara på testanvändares avvikande uttryck och därmed låta dem utveckla sina tankar och 
upplevelser ytterligare (Myers & Newman, 2007), vilket gav oss möjlighet att låta 
testanvändare ge exempel och förklaringar relaterade till riktiga händelser i arbetet. En 
intervjuguide för utvärdering av samarbetsmjukvara (Haynes et al., 2004), användes med 
modifikationer, för att fånga testanvändares upplevelse. Frågorna riktades mot användares 
upplevelse då utvärdering inom CSCW är beroende av flera olika indikatorer, snarare än enbart 
prototypens funktionalitet, för att avgöra social mjukvaras möjlighet att främja samarbete 
(Neale et al., 2004). 
 
3.4.2 Pilotstudie 
Pilotstudier är tester som genomförs för att upptäcka brister i en utvärdering innan den 
genomförs (Van Teijlingen & Hundley, 2001). En pilotstudie genomfördes med en 
testanvändare, vilket gjorde det möjligt för oss att upptäcka brister i prototypens design, men 
också i den intervjuguide och det scenario som framställdes. Det som framkom under 
pilotstudien var att prototypen saknade personliga profilbilder, vilket adderades vid användares 
namn. Knappar, texter och ikoner som fanns i prototypen upplevdes vara för små, varpå 
storleken ökades i hela prototypen. Det framgick inte heller att meddelanden som var menade 
att ge förslag på handlingar var möjliga att interagera med, vilket förtydligades genom 
tilläggstext och en ram runt meddelandet. Det var även svårt att backa i prototypens flöde, varpå 
kryss-knappar lades till på pop up-rutor. Ett stycke ändrades i scenariot så att det relaterade mer 
till vårdares arbetsuppgifter och framkom som verklighetstroget. Små omformuleringar gjordes 
i intervjuguiden för att frågorna skulle uppfattas enklare att förstå och svara på. Pilotstudien 
räknades inte med i utvärderingens slutgiltiga resultat, då den menade att omforma 
utvärderingen. 
 
3.4.3 Urval 
Syftet med studien är att ta fram designförslag för social mjukvara som främjar samarbete i en 
vårdkontext. Studiens syfte ställde krav på en arbetsplats med vårdrelaterade yrken där 
samarbete mellan vårdare är en nödvändighet för att klara av arbetsuppgifter. Studien 
avgränsades till att undersökas i en anläggning för daglig verksamhet, vilket är en öppen och 
frivillig vård- och omsorgsform, där vårdare samarbetar för att omhänderta individer med olika 
utvecklingsnivåer och funktionsvariationer. Daglig verksamhet är en nordisk tradition som 
växte fram under sent 1980-tal till följd av politisk handikappreform för att inkludera personer 
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med funktionsvariationer som likvärdiga medborgare i samhället med rätt att leva ett bra liv 
(Ericsson & Institutionen, 2003). På grund av daglig verksamhets geografiska exklusivitet 
avgränsades studien till att använda generell vårdrelaterad litteratur, och litteratur inom 
vårdrelaterade yrken med egenskaper som kan överföras till daglig verksamhet. 
 
I urvalet av kontext för studiens genomförande besöktes den dagliga verksamheten där vi 
bildade intryck genom att ta del av berättelser och observationer. Den dagliga verksamheten 
består av fem olika avdelningar där vårdare tvingas vara flexibla i sina yrkesroller och anpassa 
sig utefter var arbetskraft vid tillfälle behövs. Vårdares flexibla tillhörighet gör att dagliga 
möten förs där en utnämnd representant från varje avdelning närvarar. På mötena planeras och 
struktureras arbetsdagar, samtidigt som vårdares när- och frånvaro antecknas. Arbetsmiljön är 
stundtals stressig, speciellt när flera vårdare är frånvarande samtidigt. 
 
Intern kommunikation förmedlas oftast ansikte mot ansikte mellan vårdare, varpå de spenderar 
tid på att gå runt mellan avdelningar för att prata vid eventuella händelser, exempelvis 
aktiviteter eller schemaförändringar. Extern kommunikation med exempelvis anhöriga och 
vårdcentraler sker oftast via sms eller telefonsamtal, där problematik kan uppstå med 
kommunikation, exempelvis när ansvaret för vårdmottagare varierar. I nuläget används även e-
post och ett socialt intranät där inlägg om händelser i kommunen publiceras, men det fungerar 
dock som en form av envägskommunikation, utan möjlighet att kommentera inlägg. 
 
Krav som ställdes på testanvändare var att de behövde besitta kompetens gällande hur 
arbetsplatsens nuvarande arbetsprocesser fungerar. Deltagande testanvändare bestod av sju 
kvinnor och en man, mellan åldrarna 25 - 60, där samtliga besatt minst två år av erfarenhet på 
arbetsplatsen. 
 
3.5 Analysmetod 
För att bekanta oss med det insamlade materialet transkriberade vi inspelade intervjuer. 
Transkribering ger inspelade intervjuer mening och är till fördel för att vidare kunna analysera 
insamlade data (Braun & Clarke, 2006). För att analysera resultatet av utvärderingen och göra 
mängden data hanterbar använde vi metoden tematisk analys. I en tematisk analys kodas och 
sorteras insamlade data i olika kategorier baserat på likheter och skillnader för att reducera och 
strukturera mängden data (Fejes & Thornberg, 2015). Det insamlade materialet sammanfattades 
genom kodning av nyckelmeningar till korta och förklarande ord eller meningar. Därefter 
genomgick koderna strukturering, där liknande koder grupperades och kategoriserades utefter 
liknande mönster. Strukturering lämpar sig för kvalitativa och semistrukturerade 
datainsamlingsmetoder där det rör sig om stora mängder data, då det ger åtkomst till specifika 
data ur ett större dataset (Saldana, 2015). 
 
I den tematiska analysen användes till en början kategorierna tillit, kommunikation, och 
medvetenhet där koderna sorterades in beroende på vilken kategori de upplevdes tillhöra. Om 
koderna inte upplevdes tillhöra någon av de förutbestämda kategorierna skapades ytterligare 
kategorier. Kategoriseringen pågick till alla koder befann sig i en kategori, även om kategorier 
i vissa fall bara innefattade ett fåtal koder. Därefter granskades kategoriernas innehåll efter 
liknande mönster och grenades ut till nya kategorier eller underkategorier. Kategorierna som 
framkom av liknande mönster namngavs och omvandlades till teman. De teman som upplevdes 
viktigare för att kunna svara på studiens frågeställning benämndes som huvudteman; 
förtroende, gruppverksamhet, informationsgenvägar, och synlighet. Processen itererades för att 
säkerställa att kategorierna som framkom var en rimlig tolkning av materialet. 
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3.6 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras implikationer av de olika metodernas användning. 
 
3.6.1 Scenario-baserad utvärdering 
Förhållanden under användning av en prototyp kan påverka utvärderingens slutgiltiga resultat 
(Lim et al., 2008). Utvärderingen genomfördes i en sluten miljö på arbetsplatsen avskild från 
de störningsmoment som kan förekomma i arbetet, varpå metoden scenario-baserad utvärdering 
användes för att representera verkliga användningstillfällen till viss del. Vidare behöver 
utförande av scenario-baserad utvärdering ha en förståelse av den kontext som prototypen är 
menad att testas i (Haynes et al., 2004). Vi har byggt vår uppfattning av vårdkontexten via en 
litteraturstudie, samt intryck och insikter från den dagliga verksamhetens arbetsplats och 
webbsida, vilket leder till att vi inte kan betrakta oss själva som experter inom området. Det 
kan medföra att vi möjligtvis inte använder oss av korrekt terminologi eller fullt 
verklighetstrogna händelser i det fiktiva scenariot. I ett försök att motarbeta möjliga avvikelser 
genomfördes en pilotstudie, vilket ledde till att åtgärder kunde tas mot anmärkningsvärda 
händelser som upptäcktes. 
 
3.6.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer kräver ofta mer tid än traditionella intervjuer då följdfrågor 
baserade på informanters svar tillkommer (Fejes & Thornberg, 2015). Med tanke på den tidsram 
som fanns att tillgå var vi stundtals tvungna att skynda på intervjuer, vilket kan ha påverkat 
vårdares svar och hängivenhet till intervjufrågorna. Intervjuerna hölls till cirka 25 minuter, men 
längre intervjuer hade kunnat låta vårdare tala närmre kring sina upplevelser och känslor. 
 
3.6.3 Tematisk analys 
Tematisk analys är en flexibel metod som inte följer några strikta regler för användning och 
kan användas ur både ett deduktivt och induktivt utgångsläge (Braun & Clarke, 2006), vilket 
gör att genomförandet kan styras i önskad riktning. Vi använde oss av en abduktiv ansats, det 
vill säga både deduktiv och induktiv, för att vara öppna till att utforska nya kategorier. Genom 
att i den tematiska analysen röra oss från litteraturen till den insamlade datan kunde vi grena ut 
i nya kategorier utefter som mönster uppenbarade sig, och på så sätt säkerställa att resultatet 
var en rimlig tolkning av materialet, snarare än placering av koder i kategorier för att besvara 
studiens frågeställning. Vidare itererades den tematiska analysen med kritisk självmedvetenhet 
för att stärka analysens trovärdighet.  
 
3.7 Etiska överväganden 
Vid insamlande av data ville vi ge vårdare en trygghet i att kunna tala öppet genom att upplysa 
dem om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och att de har fullständig kontroll över sitt 
deltagande. 
 
3.7.1 Informationskravet 
Undersökande ska informera informanter om vad deras uppgift i studien är, samt på vilka 
villkor de deltar (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i tidigt stadie upplyst vårdare om studiens 
syfte. Då studien till en början saknade exakthet i utförande informerade vi vårdare om 
potentiella metoder som kunde tänkas användas i studien. Vårdare blev informerade om att 
deras deltagande var frivilligt och att de besitter rätten att avbryta sitt deltagande när så önskas. 
Vårdare informerades även om konsekvenserna av avhopp, då insamlade data kommer att tas 
bort och inte räknas med i studien. 
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3.7.2 Samtyckeskravet 
Undersökande bör inhämta samtycke från involverade där det framgår att informanter själva 
bestämmer om och hur de vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). Vårdare informerades om att de 
har rätt att avbryta deltagande utan negativa konsekvenser från undersökande i form av 
exempelvis påtryckning. I denna studie är relationen mellan vårdare och undersökande att 
betraktas som neutral då vi inte känner varandra sedan tidigare. 
 
3.7.3 Konfidentialitetskravet 
Områden innefattande känsliga uppgifter bör säkras upp med undertecknad tystnadsplikt 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i denna studie undertecknat dokument innehållandes 
tystnadsplikt för att försäkra vårdare om att vi enligt lag besitter skyldighet att inte ange eller 
missbruka insamlade data. För att vårdare inte ska vara möjliga att identifiera har vi valt att, 
istället för för- och efternamn, presentera anonymiserade, neutrala benämningar, exempelvis 
“testanvändare 1”. 
 
3.7.4 Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter får av undersökande inte användas för icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002). På grund av nyttjandekravet har vi klargjort att studien inte kommer 
att användas till andra syften än att besvara forskningsfrågan. Detta säkerställer att insamlade 
uppgifter används i enlighet med studiens mål, vilket medför att uppgifter inte kan användas 
för beslut som kan påverka medverkande. 
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4 Designstudien 
I detta avsnitt presenteras studiens problemidentifiering för att vidare följas upp med 
prototypens utformning och syfte, samt en sammanställning i Tabell 3. 
 
4.1 Problemidentifieringsfas 
Samarbete mellan vårdare är ett måste för att kunna leverera högkvalitativ vård till 
vårdmottagare (Leonard et al., 2004; Mettler, 2018), vilket kan assisteras med hjälp av social 
mjukvaras kommunikativa och relationella egenskaper (Razmerita et al., 2014). Genom att 
assistera vårdares möjlighet att samarbeta kan arbetsprocesser effektiviseras, samtidigt som 
kvaliteten på vården som förses till vårdmottagare kan ökas. Vårdares arbetsmiljö är dock fylld 
med avbrott (Ash et al., 2004), vilket inte har beräknats för i utformandet av social mjukvara 
inom vård. Vårdrelaterade yrken besitter även unika egenskaper som ställer krav på etiska och 
lagliga anpassningar i social mjukvara (Becker & Janiesch, 2007) gällande känsliga uppgifter 
och säkerhet (Li, 2014), vilket har lett till att social mjukvaras komplexitet ökat. Komplexa 
tjänster i miljöer fyllda med avbrott har gjort att social mjukvara haft en bristande användning 
i vårdares arbetsprocesser (Benham-Hutchins & Effken, 2010).  
 
Tidigare forskning behandlar hantering av känsliga uppgifter (Li, 2014), samt vårdmottagares 
och anhörigas behov (Jones, 2013), men har inte tagit hänsyn till vårdares användning av social 
mjukvara i verkliga arbetsprocesser. Därför ämnade denna studie att undersöka och utvärdera 
hur social mjukvara kan designas för att främja samarbete i en vårdkontext. Utvärderingen 
genomfördes med en prototyp bestående av designelement relaterade till aspekter av samarbete 
i form av tillit, kommunikation, och medvetenhet. 
 
4.2 Design 
4.2.1 Designelement 1: Användarprofil 
Tillit kan skapas genom användarprofiler med personliga (Stuart et al., 2012) och professionella 
beskrivningar (Van House, 2004) för en känsla av gemensamma egenskaper (Fussell et al., 
2000). Användare i prototypen presenterades med en personlig beskrivning i kombination med 
professionell yrkesroll, samt gemensamma egenskaper som testanvändare och fiktiva 
användare delade. Testanvändare möttes av Designelement 1: Användarprofil när de var 
menade att skriva ett meddelande till en användare som för tillfället var upptagen, varpå de blev 
presenterade föreslagna användare att kontakta istället. 
 

 
Figur 1 - Designelement 1. Användarprofil med tillhörande beskrivning och yrkesroll 
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4.2.2 Designelement 2: Direktmeddelanden 
Kommunikation kan stödjas genom informella kommunikationskanaler som 
direktmeddelanden (Nardi et al., 2000). Direktmeddelanden implementerades i form av en chatt 
i prototypen för att representera informella kommunikationsmöjligheter, vilka var menade att 
göra det möjligt för vårdare att snabbt kunna nå ut till gruppverksamheten som är kopplad till 
vårdmottagare. Direktmeddelanden var samlade på ett ställe för att ge en överblick och snabbt 
kunna initiera kommunikation för att exempelvis ställa frågor, förmedla eller klargöra 
information. Designelement 2: Direktmeddelanden presenterades för testanvändare när de gavs 
i uppgift att skriva ett meddelande till en användare för att klargöra information. 
 

 
Figur 2 - Designelement 2. Direktmeddelanden för att kommunicera med gruppverksamheten runt 

vårdmottagare 
 
4.2.3 Designelement 3: Förslag på handlingar 
Kommunikation kan effektiviseras genom ytterligare funktionalitet i direktmeddelanden där 
social mjukvara automatiskt föreslår handlingar som användare potentiellt vill utföra (Malone 
et al., 1987). När vårdmottagares namn nämndes i direktmeddelanden erbjöds ytterligare 
funktionalitet genom att interagera med meddelandet och bli omdirigerad till vårdmottagares 
profil. Därifrån fanns möjlighet att sjukanmäla eller chatta med vårdmottagares assistenter och 
anhöriga. Förslag på handlingar visades när testanvändare skulle sjukanmäla en vårdmottagare 
via direktmeddelanden. 
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V: Figur 3 - Designelement 3. Förslag på handlingar relaterade till att nå vårdmottagares profil 

H: Figur 4 - Vårdmottagares profil med möjlighet att chatta och sjukanmäla 
 

4.2.4 Designelement 4: Användarstatus och schema 
Medvetenhet kan skapas om användares aktiviteter genom användarstatusar (Dourish & 
Bellotti, 1992), vilket tillåter koordinering och strukturering av arbetsuppgifter (Dabbish & 
Kraut, 2004), samt kan påverka användare till att avstå avbrott om de ser att en användare för 
tillfället är upptagen (Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & Greenberg, 1997). Prototypen 
utrustades med information om användares status innehållande vad de för tillfället arbetar med, 
samt när de är menade att åter vara tillgängliga. Användares status visades när testanvändare 
skrev ett meddelande till en användare, och schemat visades när testanvändare såg över vilka 
aktiviteter som skulle äga rum under dagen. 
 

  
V: Figur 5 - Designelement 4. Användarstatus med pågående aktivitet och tid för återvändande 

H: Figur 6 - Designelement 4. Schema med möjlighet att se eget och andras scheman 
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4.2.5 Designelement 5: Rekommendationslista 
Medvetenhet kan skapas om användares kompetenser genom rekommendationslistor, vilket 
leder till effektiv koordinering (Yarosh et al., 2013). Prototypen designades för att ge 
testanvändare möjlighet att identifiera användares kompetenser genom att låta tjänsten föreslå 
passande användare vid uppgifter. Genom att visualisera kompetenser kunde testanvändare 
själva avgöra om det var värt att avbryta användaren i fråga. Rekommendationslistan visades 
när en användare som var menad att tillfrågas var upptagen och testanvändare istället skulle 
välja en av de rekommenderade användarna som prototypen föreslog.  
 

  
V: Figur 7 - Designelement 5. Rekommendationslista med användare  

H: Figur 8 - Kompetenser på användarprofil 
 

4.2.6 Sammanställning av designelement 
Här presenteras de designelement som implementerades i prototypen, samt beskrivningar av 
deras syften. 
 

Tabell 3 - Sammanställning av implementerade designelement. 
Syfte Designelement Prototyp 

Skapa tillit till andra användare 
(Stuart et al., 2012) 

Användarprofil (Stuart et al., 
2012) 

Användarprofil presenteras med personliga 
beskrivningar och professionella yrkesroller, 
samt gemensamma egenskaper som användare 
delar. 

Stödja kommunikation genom 
informella kommunikationskanaler 
(Nardi et al., 2000) 

Direktmeddelanden (Nardi et 
al., 2000) 

Direktmeddelanden i form av en chatt för 
möjlighet att ställa frågor, förmedla och klargöra 
information.  

Effektivisera kommunikation i 
direktmeddelanden (Malone et al., 
1987) 

Förslag på handlingar 
(Malone et al., 1987) 

Förslag på handlingar via direktmeddelanden för 
att nå nämnd vårdmottagares profil, sjukanmälan 
och gruppverksamhet. 

Skapa medvetenhet kring 
medarbetares aktiviteter (Dourish & 
Bellotti, 1992) 

Användarstatus och schema 
(Dourish & Bellotti, 1992) 

Användarstatus och schema presenteras med 
pågående aktivitet, arbetsbelastning och 
tillgänglighet. 
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Skapa medvetenhet om medarbetares 
kompetenser (Yarosh et al., 2013) 

Rekommendationslista 
(Yarosh et al., 2013) 

Rekommendationslista föreslår passande 
användare baserat på kompetens vid behov av 
assistans. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras utvärderingens och den tematiska analysens resultat i form av rubriker 
bestående av huvudteman som identifierades i relation till litteraturstudiens samarbetsaspekter. 
Relationerna består av temat förtroende under tillit, temana gruppverksamhet och 
informationsgenvägar under kommunikation, och temat synlighet under medvetenhet. 
 
5.1 Tillit 
5.1.1 Förtroende 
Testanvändare beskrev tillit som en känsla baserad på förtroende, genuinitet, ärlighet och 
strävan efter gemensamma mål. Testanvändare beskrev det som negativt om prototypen skulle 
ersätta de fysiska mötena som sker mellan vårdare, då samtal som sker ansikte mot ansikte kan 
vara avgörande i bedömningen av hur förtroendeingivande personen de samtalar med är. 
Majoriteten av testanvändare beskrev att förtroende kan öka genom att arbetsuppgifter och 
bestämmelser genomförs, men kan också minska om dessa inte följs eller struntas i. 
Testanvändare menade att de i nuläget vet vilka de ska fråga för att få assistans - likaså vilka 
de inte ska fråga. 
 
“Det kan mycket vara en känsla men sen är det mycket hur de är. Okej, vi har kommit överens 
om någonting, blir det så då eller blir det inte så?” 

- Testanvändare 8 
 
“[...] att jag ser att de är genuina i sitt arbete om vi nu pratar arbete. [...] vi skulle inte sitta 
här och diskutera om jag inte kände förtroende liksom.” 

- Testanvändare 6 
 
Trots beskrivningen av hur testanvändare baserade förtroende gentemot medarbetare, 
reflekterade testanvändare inte över huruvida Designelement 1: Användarprofil skapade en 
känsla av tillit gentemot användare i prototypen. Istället beskrev testanvändare att prototypen 
bidrog med förtroende genom att inloggningsprocessen krävde att användare loggade in med 
sitt personal-ID i kombination med ansiktsigenkänning, vilket ledde till att användare 
uppfattades som behöriga och förtroendeingivande på grund av tillgång till tjänsten.  
 
“Jag förlitar mig på att mina kollegor är dem som är inloggade liksom.” 

- Testanvändare 6 
 
“Jag tänker att de andra också behövde logga in för att få komma in.” 

- Testanvändare 3 
 
Testanvändare beskrev att personlig kontakt och ögonkontakt är viktigt för att kunna inge 
förtroende. Testanvändare uttryckte att telefoner inte har möjlighet att skapa samma känsla av 
förtroende som ett fysiskt möte kan göra, samtidigt som de beskrev att exempelvis 
telefonsamtal gör det möjligt att höra rösten, men inte att se ytterligare hur personen i fråga 
uttrycker sig kroppsligt. Testanvändare uttryckte det negativt om prototypen skulle ersätta 
verbal kommunikation och därmed minska antalet gånger vårdare träffas i verkliga livet. 
Samtidigt beskrev två testanvändare möjligheten att genom Designelement 1: Användarprofil 
få ett ansikte på röster som de haft kontakt med genom telefonsamtal. 
 
“[...] om du träffar någon som står och ljuger men ser förtroendeingivande ut, litar du på den 
då? Jag tycker att man får en känsla av att, det här stämmer inte. Men det får jag inte i en 
telefon.” 
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- Testanvändare 3 
 
“Det är ju positivt på det sättet att man slipper att lägga tid på att gå, men det finns också en 
negativ sida och det är väl att man inte träffas alla så.” 

- Testanvändare 1 
 
“Men du får ju ett ansikte på en människa om vi nu tänker på kommunen i det stora hela, så 
känner du igen rösten men du vet inte hur de ser ut.” 

- Testanvändare 1 
 
5.2 Kommunikation 
5.2.1 Gruppverksamhet 
Testanvändare beskrev vikten av att sammanföra den gruppverksamhet som tillsammans 
arbetar med att förse vårdmottagare med vård. Testanvändare beskrev även att prototypen, på 
grund av Designelement 2: Direktmeddelanden, skapade en gemensam 
kommunikationsplattform för gruppverksamheten runt vårdmottagare, vilket uppskattades då 
vårdare sällan är ensamt ansvariga för vårdmottagares välmående. För att lyckas med 
arbetsuppgifter krävs det att vårdare samarbetar inom avdelningar, men också med utomstående 
i form av exempelvis boenden och sjukvårdspersonal. Interna morgonmöten innefattande en 
representant från varje avdelning inom den dagliga verksamheten används dagligen för att 
koordinera och genomföra arbetsdagar. 
 
“[...] just det här med att man får gruppverksamheten runt [vårdmottagaren]. Den är 
jätteviktig.” 

- Testanvändare 6 
 
“Hela [stället] samarbetar jag med eftersom vi samlas här på morgonarna och har 
morgonmöte. Får vi inte fulla grupper, alltså med personal, det är ju oftast väldigt mycket 
personal borta, så måste vi hjälpa varandra över gränserna här.” 

- Testanvändare 1 
 
“Vi samarbetar med övriga i huset samt med anhöriga eller “goda män” heter det. Alla är ju 
inte anhöriga, men goda män. Men också boendet, sjukvårdspersonal och så.” 

- Testanvändare 3 
 
“Och morgonmötet som vi har här med en från varje grupp… att man går igenom om någon 
är sjuk idag. Hur kan vi hjälpas åt?” 

- Testanvändare 5 
 
Brist på gemensamma kommunikationssätt har gjort att vissa testanvändare skapat egna 
kommunikationskanaler i form av exempelvis chatt-grupper i applikationen Messenger där de 
kommunicerar om bland annat schemaförändringar, sjukanmälningar, och vårdmottagare. 
Testanvändare beskrev att Designelement 2: Direktmeddelanden gav dem möjlighet att 
förbättra tidigare kommunikationssätt genom att samla kommunikation på ett ställe. 
 
“Vi har en egen chatt som vi har via messenger och där skriver vi: idag blir jag sen och sjuk 
och sånt. Man kan liksom hålla god kontakt med sina kollegor om det är någon som skulle vara 
dålig eller så…” 

- Testanvändare 1 
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“Så här (i prototypen) är det ju jättebra att man får det samlat tycker jag.” 
- Testanvändare 8 

 
Testanvändare uttryckte att den dagliga verksamheten generellt sett har en positiv inställning 
till teknik, men att det hos vissa medarbetare fortfarande finns en teknikrädsla. Testanvändare 
beskrev att rädslan kan leda till att medarbetare avstår användning av tjänsten, vilket kan vara 
ett problem då det, såsom Testanvändare 3 beskrev, räcker att en medarbetare inte använder 
tjänsten för att syftet som en gemensam kommunikationsplattform ska fallera. 
 
“Det finns fortfarande kvar det här, lite rädsla för teknik här” 

- Testanvändare 1 
 
“[...] det förutsätter ju att alla använder det. Det räcker att en inte gör det.” 

- Testanvändare 3 
 
5.2.2 Informationsgenvägar 
Testanvändare beskrev att Designelement 2: Direktmeddelanden kan ha positiv inverkan på 
deras arbete, då chatt upplevs som ett smidigt sätt att föra vidare och få tag på nödvändig 
information, exempelvis genom att nå ut till berörda vid schemaförändringar utan att behöva 
leta upp dem. Testanvändare beskrev att Designelement 2: Direktmeddelanden gav dem 
möjlighet att planera och strukturera arbetsdagar, samt förenkla förberedning inför fysiska 
möten. 
 
“Mest användbart tycker jag ju är att man inte kan behöva lägga upp till alla och sen då att 
man via chatten kan nå alla. Det är ju ett smidigt och snabbt sätt i vårt yrke då.” 

- Testanvändare 1 
 
“Det kan ju hända att man går runt i fem/tio minuter bara för att leta reda på den personen för 
man har inte fått något svar och man vill bara få bekräftat att de har nått informationen.” 

- Testanvändare 4 
 
Testanvändare beskrev att Designelement 2: Direktmeddelanden hade möjlighet att bidra med 
enkelhet i att nå ut med information till flera medarbetare samtidigt genom skapande av 
grupper, vilket gör att vårdare slipper informera medarbetare individuellt. 
Gruppkommunikation beskrevs även som fördelaktigt då det möjliggör kontinuerlig 
kommunikation med flertalet involverade vid behov, oavsett om kommunikationen exempelvis 
berör vårdare eller utomstående gruppverksamhet. Testanvändare uttryckte att Designelement 
2: Direktmeddelanden har möjlighet att ersätta veckor av e-post och telefonkontakt som kan 
förekomma i vårdares arbete. Majoriteten av testanvändare beskrev även chatt som smidigare 
än telefonsamtal, där även de testanvändare som uttryckte en rädsla för ny teknik menade att 
de kan se nytta i användning av Designelement 2: Direktmeddelanden. 
 
“[Vårdmottagaren] kom inte och när det hade gått en halvtimme så tänkte vi “var fanken är 
hon?”, så vi ringer boendet. “Har inte ni fått informationen ni heller?” säger hon som jobbar 
som hade varit sjukskriven en vecka. För taxi hade också kommit för att hämta denna 
[vårdmottagare] som skulle till tandläkaren. Och vi hade inte fått någon information om att 
hon inte skulle komma och taxi hade inte fått någon information om att hon inte skulle åka.” 

- Testanvändare 3 
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“Vi pratar fyra veckors mailkontakt fram och tillbaks [...] Hade man kunnat haft det mycket 
snabbare så hade man liksom haft en månad till att kunna jobba för det man faktiskt ska.” 

- Testanvändare 8 
 
“Nej det var ju att man liksom kommunicerar med varandra utan att prata i telefon, att chatta, 
det är liksom… det har jag inte varit så mycket för, men det kan jag bli mer och mer. Det blir 
ju mer och mer på det här sättet vi använder det.” 

- Testanvändare 2 
 
“Jag är så pass gammal så jag föredrar att prata med folk direkt gör jag, men chatta det går 
bra. Det gör det.” 

- Testanvändare 3 
 
Testanvändare beskrev att Designelement 3: Förslag på handlingar gjorde det möjligt att 
diskutera och sköta bestämmelser kring exempelvis sjukanmälan och snabbt nå ut med 
information till vårdmottagares gruppverksamhet i form av exempelvis assistenter eller 
anhöriga.  
 
“Det är ju lätt att söka reda på människor man behöver ha kontakt med runt en kund. De som 
är inkopplade på kunden om man säger.” 

- Testanvändare 6 
 
5.3 Medvetenhet 
5.3.1 Synlighet 
Testanvändare beskrev att scheman varierar från dag till dag då flera vårdare även arbetar på 
andra arbetsplatser, vilket leder till att de behöver hålla reda på flertalet scheman för att kunna 
planera en genomförbar dag. Ytterligare påverkas medarbetares närvaro på arbetsplatsen av 
vårdmottagares mående, då de ibland har flexibla tider, vilket påverkar inblandade vårdares 
arbetstider och scheman. Scheman är ständigt under förändring, vilket kräver att medarbetares 
närvaro kontinuerligt uppdateras och förmedlas till påverkade. Testanvändare beskrev att 
Designelement 4: Användarstatus och schema kunde bidra med översikt av medarbetares 
scheman, vilket beskrevs som fördelaktigt då det hjälper vårdare att se vilka som befinner sig 
på arbetsplatsen. 
 
“Om vi ser till oss här ute så har vi väldigt mycket scheman. En del börjar åtta, en del halv 
åtta, en del kanske senare, en del har lediga dagar” 

- Testanvändare 1 
 
“Det är bra att kunna gå in och se varandras scheman” 

- Testanvändare 6 
 
Vårdare som arbetar i den dagliga verksamheten är utrustade med telefon i form av en 
smartphone. Telefonen är aktiv under hela arbetsdagen, förutom under vissa aktiviteter med 
vårdmottagare där telefonen menas kunna störa vårdmottagarens fokus. Testanvändare beskrev 
att Designelement 4: Användarstatus och schema gav en medvetenhet om vilka som var 
tillgängliga och vilka som var upptagna, vilket vidare beskrevs som en möjlighet att avstå 
avbrott och istället höra av sig till någon annan. Designelement 4: Användarstatus och schema 
beskrevs inte endast assistera vårdare själva, utan även medarbetare när de utför aktiviteter 
utanför den dagliga verksamheten. Designelement 4: Användarstatus och schema beskrevs 
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även addera till medvetenhet om vårdmottagare då vårdare ges möjlighet att se vilka aktiviteter 
som blir utförda och vilka som uteblir.  
 
“Nej men då är detta smidigare för det är ju inte alltid lätt att ringa någon då som är upptagen 
med något. Det är lättare att titta på telefonen, och mail är ju inte alltid man eh… Här fanns 
ju mer alternativ.” 

- Testanvändare 5 
 
“Det fanns många olika där och just att man kunde se att den personen inte var tillgänglig och 
att man då kunde skicka meddelande till någon annan istället.” 

- Testanvändare 8 
 
“När jag är iväg och badar på eftermiddagen och då går det ju inte att nå mig liksom, då står 
det där. Och sen då behöver man inte lägga någon energi på att ringa eller sms:a och aldrig 
få svar, då ser man ju direkt där att någon är upptagen och att jag väljer någon annan.” 

- Testanvändare 1 
 
Testanvändare beskrev att mängden personer som är relaterade till vårdmottagare leder till att 
de inte vet vem de ska kontakta vid eventuella förändringar i planeringen, vilket medför att 
vårdare under sina arbetspass lägger energi och tid på att lokalisera medarbetare för att 
exempelvis fråga om assistans eller förmedla information. Vidare beskrev testanvändare att 
Designelement 5: Rekommendationslista gav möjlighet att erbjuda förslag på personer och 
sammankoppla kommunikationskanaler för hela gruppverksamheten via vårdmottagares profil 
var positivt då de inte behöver leta upp adress, e-postadress eller telefonnummer för att nå 
medarbetare eller utomstående gruppverksamhet. 
 
“...för man vet ju inte vem jag ska sms:a. Ska jag ringa mamman som kanske är ledig idag? 
[...] Det upplever jag som ett problem för man vet aldrig vem riktigt man ska skriva till.” 

- Testanvändare 5 
 
“Vissa ska man ringa, vissa har sms och vissa assistenter - där har alla sin (mobiltelefon) 
privat och då ska man plötsligt nå alla och då ska man också skriva till alla.” 

- Testanvändare 4 
 
Testanvändare beskrev att de behöver ha tillgång till viss information, exempelvis insikt i 
vårdmottagares historik och medarbetares kompetenser, för att kunna genomföra 
arbetsuppgifter. Testanvändare beskrev att Designelement 5: Rekommendationslista gav dem 
möjlighet att skapa en översikt av medarbetares egenskaper och kompetenser, vilket beskrevs 
leda till en förbättrad uppfattning om människorna i deras omgivning, vilket också assisterar 
dem i att förstå varför medarbetare väljer att agera på ett visst sätt i vissa situationer. 
Arbetsuppgifter beskrevs variera i komplexitet, vilket gör att informationsbehovet varierar för 
att utföra aktiviteter med vårdmottagare. Enkla aktiviteter beskrevs ha låga informationsbehov, 
medan mer komplexa aktiviteter kräver större insikt i vårdares kompetenser och vårdmottagares 
mående.  
 
“Vi behöver liksom info om deras hälsa. Är det någon som inte mår bra så är det jättebra att 
vi får den informationen.” 

- Testanvändare 8 
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“Man behöver veta ganska mycket om sina medarbetare tycker jag. För att veta, varför 
reagerar vissa personer olika i olika lägen” 

- Testanvändare 6 
 
“Det beror ju på vilket arbete jag ska utföra. I vissa fall så kan det ju vara att det kommer hit 
någon som exempelvis bara ska få massage, då behöver jag ju inte veta jättemycket om den 
personen…” 

- Testanvändare 6 
 
5.4 Summering av resultat och analys 
Studiens tematiska analys resulterade i fyra huvudteman vid namn förtroende, 
gruppverksamhet, informationsgenvägar, och synlighet, vilka användes för att besvara studiens 
frågeställning i 6. Diskussion. 
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6 Diskussion 
Litteraturstudien visade att aspekterna tillit, kommunikation, och medvetenhet tillsammans 
utgör samarbete och kan designas för i social mjukvara genom designelementen 
användarprofil, direktmeddelanden, förslag på handlingar, användarstatus och schema, och 
rekommendationslista. Analysen visade att huvudtemana förtroende, gruppverksamhet, 
informationsgenvägar, och synlighet är viktiga för samarbete i vårdares arbete. 
 
I detta avsnitt diskuteras litteraturens och analysens resultat ihop för att slutligen besvara 
studiens frågeställning genom att presentera designförslag i Tabell 4 för främjande av 
samarbete i social mjukvara i en vårdkontext. 
 
6.1 Tillit 
Tillit mellan användare behövs för att användare ska vilja kommunicera med varandra (Mun et 
al., 2009), och är därmed avgörande för att samarbete ska ske i social mjukvara (Peters & Manz, 
2007). I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens resultat med hjälp av identifierade 
teman och designelement relaterade till tillit. 
 
6.1.1 Förtroende 
Tillit i social mjukvara kan skapas genom användarprofiler innehållandes personliga (Stuart et 
al., 2012) och professionella beskrivningar (Van House, 2004), samt gemensamma egenskaper 
(Fussell et al., 2000), vilket implementerades i prototypen genom Designelement 1: 
Användarprofil.  
 
Studiens resultat visade att Designelement 1: Användarprofil bidrog med lättnad hos 
testanvändare genom att förse dem med ansikten på de kontaktpersoner som tidigare 
kommunicerats med vid e-post, sms, och telefonsamtal. Endast en testanvändare reflekterade 
över kopplingen mellan användarprofiler och tillit, vilket tyder på att Designelement 1: 
Användarprofil inte lyckades skapa den tillit till användare som var menad. Istället visade 
studiens resultat att tjänstens säkerhetsåtgärder, bestående av inloggning med 
tvåfaktorsautentisering innehållandes personnummer och ansiktsigenkänning, gjorde att 
testanvändare uppfattade både tjänsten, och användare som verkade i den, som 
förtroendeingivande. Peters och Manz (2007), samt Mun et al. (2009) beskriver tillit som en 
uppfattning användare har om varandra i social mjukvara, medan studiens resultat snarare 
visade att testanvändare hänvisade till förtroende, vilket de uttryckte påverkas genom tillgång 
till den sociala mjukvaran. 
 
Studiens resultat visade att användare antog att inloggningsprocesser uteslöt obehöriga från 
tillgång till den sociala mjukvaran, vilket stärker Lis (2015) studie gällande vikten av att 
implementera extra säkerhetsåtgärder i social mjukvara menad att användas i en vårdkontext, 
exempelvis genom tvåfaktorsautentisering. Social mjukvara menad att främja samarbete i en 
vårdkontext kan därför designas för att innehålla säkerhetsåtgärder som reducerar risken för 
intrång av obehöriga, vilket leder till att förtroendet som användare upplever gentemot 
användare och den sociala mjukvaran ökar. 
 

- Designförslag: Designa för säkerhetsåtgärder 
 
6.2 Kommunikation 
Kommunikation behövs för att möjliggöra förmedling av information och kunskapsutbyte 
mellan användare, vilket är nödvändigt för att effektivt samarbete ska kunna ske (Razmerita et 
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al., 2014). I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens resultat tillsammans med relaterad 
litteratur för att i slutet av varje avsnitt formulera designriktlinjer relaterade till kommunikation. 
 
6.2.1 Gruppverksamhet 
Studiens resultat visade att majoriteten av testanvändare uttryckte att prototypen fungerade som 
en gemensam kommunikationsplattform på grund av Designelement 2: Direktmeddelanden, där 
medarbetare och utomstående gruppverksamhet, exempelvis assistenter och anhöriga, 
inkluderades. Testanvändare påpekade vikten av att samarbeta och kommunicera med 
gruppverksamheten omkring vårdmottagare för att kunna genomföra arbetsuppgifter, då 
vårdare sällan är ensamt ansvariga för vårdmottagares välmående. Studiens resultat stärker 
Leonard et al. (2004), samt Mettlers (2018) påståenden om att samarbete är en vital grund för 
att kunna leverera högkvalitativ vård. 
 
Studiens resultat visade att testanvändare använde sig av tredjepartstjänster i arbetet för att 
kompensera för bristen av gemensamma kommunikationssätt. Dock framkom det som viktigt 
att det bara bör finnas en gemensam digital tjänst för kommunikation i arbetet, då studiens 
resultat visade att testanvändare motsatte sig att behöva byta mellan olika tjänster. 
Testanvändares inställningar stöds även av McAfee (2006) som menar att flera olika tjänster 
bidrar till ökad komplexitet, samt kan förvärra den nuvarande situationen (Benham-Hutchins 
& Effken, 2010). Om flera tjänster existerar är det även sannolikt att risken för avvikande 
deltagande ökar, och som testanvändare poängterade räcker det att en medarbetare inte 
använder tjänsten för att kommunikationen ska fallera. Social mjukvara menad att främja 
samarbete i en vårdkontext kan därför designas för att inkludera den gruppverksamhet som 
samarbetar kring vårdmottagare.  

 
- Designförslag: Designa för inkludering av gruppverksamhet 

 
6.2.2 Informationsgenvägar 
Kommunikation i social mjukvara kan stödjas genom informella kommunikationsverktyg 
menade att främja opportunistiska, korta och kontextrika konversationer (Nardi et al., 2000; 
Gutwin et al., 2008), vilket implementerades i prototypen genom Designelement 2: 
Direktmeddelanden.  
 
Vårdare behöver kommunicera vid flera tillfällen i sitt arbete, exempelvis vid 
schemaförändringar eller överlåtande av ansvar för vårdmottagare. Studiens resultat visade att 
testanvändare hade olika preferenser i sätt att kommunicera med varandra om arbetsrelaterade 
händelser, exempelvis genom tredjepartstjänster som chattverktyg, e-post eller telefonsamtal. 
Dock visade studiens resultat att samtliga testanvändare beskrev Designelement 2: 
Direktmeddelanden som ett snabbt och smidigt sätt att kommunicera, vilket stärker Nardi et al. 
(2000) studie om att informella kommunikationskanaler har möjlighet att stödja 
kommunikation i social mjukvara. Social mjukvara menad att främja samarbete i en 
vårdkontext kan därför designas för att innehålla informella kommunikationskanaler och 
därmed stödja kommunikation. 
 

- Designförslag: Designa för informella kommunikationskanaler 
 
Studiens resultat visade även att Designelement 2: Direktmeddelanden uttrycktes som en 
förbättring från tidigare kommunikationssätt då det tillåter gruppkommunikation och samlar 
kommunikation på en plats, vilket underlättade för vårdare vid behov av informationsspridning 
då de inte behövde informera medarbetare individuellt. Social mjukvara menad att främja 
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samarbete i en vårdkontext kan därför designas för att möjliggöra gruppkommunikation och 
underlätta spridning av information. 
 

- Designförslag: Designa för gruppkommunikation 
 
Kommunikation i social mjukvara kan effektiviseras genom ytterligare funktionalitet hos 
meddelanden (Malone et al., 1987), vilket implementerades i prototypen genom Designelement 
3: Förslag på handlingar i direktmeddelanden. 
 
Studiens resultat visade att testanvändare uttryckte att Designelement 3: Förslag på handlingar 
gjorde det möjligt att enkelt och snabbt få tag i vårdmottagares gruppverksamhet och sköta 
sjukanmälan. Testanvändare uttryckte att Designelement 3: Förslag på handlingars möjlighet 
att erbjuda direktmeddelanden till nämnd vårdmottagares gruppverksamhet var positivt då de 
inte behövde leta upp kontaktinformation. Social mjukvara menad att främja samarbete i en 
vårdkontext kan därför innehålla förslag på handlingar för att effektivisera kommunikation i 
direktmeddelanden. 
 

- Designförslag: Designa för förslag på handlingar 
 
6.3 Medvetenhet 
Medvetenhet om användares aktiviteter förenklar koordinering och strukturering av 
arbetsrelaterade uppgifter (Dourish & Bellotti, 1992; Gutwin & Greenberg, 1997), och skapar 
en säkerhet i vilka arbetsuppgifter som blir utförda (Neale et al., 2004). I detta avsnitt 
presenteras och diskuteras studiens resultat med hjälp av identifierade teman och designelement 
relaterade till medvetenhet. 
 
6.3.1 Synlighet 
Medvetenhet i social mjukvara kan skapas genom användarstatusar med information om 
användares pågående aktiviteter, arbetsbelastning och tillgänglighet i realtid (Dourish & 
Bellotti, 1992; Gutwin et al., 2008), vilket implementerades i prototypen genom Designelement 
4: Användarstatus och schema. 
 
Studiens resultat visade att majoriteten av testanvändare beskrev medvetenheten relaterad till 
användarstatusar som positiv då visuell presentation gjorde det möjligt att avstå avbrott och 
därmed istället fråga någon annan om assistans. Testanvändare uttryckte även att 
användarstatusar kunde uppdatera utomstående när de själva var upptagna eller befann sig på 
annan plats, vilket bekräftar Dourish och Bellottis (1992), samt Gutwin och Greenbergs (1997) 
påståenden att medvetenhet om användarstatus kan leda till effektiv koordinering. Samtliga 
testanvändare uttryckte även att Designelement 4: Användarstatus och schema gjorde det 
möjligt att göra sig själva medvetna om vilka aktiviteter som uteblir i och med att schemat 
automatiskt uppdateras, då vårdares scheman är under ständig förändring. Social mjukvara 
menad att främja samarbete i en vårdkontext kan därför innehålla information om medarbetare 
för att skapa medvetenhet om medarbetares aktiviteter. 
 

- Designförslag: designa för information om medarbetare 
 
Medvetenhet i social mjukvara kan skapas genom rekommendationslistor baserat på 
medarbetares kompetenser (Yarosh et al., 2013), vilket implementerades i prototypen genom 
Designelement 5: Rekommendationslista. Det finns dock viss problematik kring etiska aspekter 
av att bestämma kompetenser på det sätt som gjordes i Designelement: 5 
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Rekommendationslista, då det är beroende av vårdares uppfattning och beskrivning av sin egen 
kompetens. Förslagsvis kan kompetens bestämmas och visualiseras på ett annat sätt, 
exempelvis via erfarenheter som genomförda utbildningar, för realistiska förslag på användare.  
 
Studiens resultat visade att testanvändare uttryckte Designelement 5: Rekommendationslista 
som positiv då den assisterade dem med att identifiera tillgängliga användare som kunde hjälpa 
dem, vilket stärker påståendet Yarosh et al. (2013) gör om rekommendationslistors möjlighet 
att assistera användare vid lokalisering av passande medarbetare. Testanvändare uttryckte även 
att medvetenhet om kompetenser och erfarenheter kan vara bra för att skapa en bild av 
användare som kan assistera dem, samt för att förstå varför medarbetare agerar på vissa sätt i 
diverse situationer. Social mjukvara menad att främja samarbete i en vårdkontext kan därför 
innehålla förslag på användare för att skapa medvetenhet om medarbetares kompetenser. 
 

- Designförslag: designa för förslag på användare 
 
6.4 Summering av diskussion 
Studiens resultat visade att fyra av de fem designelement som implementerades i prototypen 
beskrevs främja samarbete genom effektiviserad kommunikation och ökad medvetenhet. 
Studiens resultat visade dock att Designelement 1: Användarprofil, som var menad att skapa 
tillit mellan användare, inte hade den inverkan som beskrivs i litteratur. Istället visade studiens 
resultat att vårdares tillit i en digital miljö påverkades av den inloggningsprocess som 
implementerades i prototypen för att innehålla extra säkerhetsåtgärder. Trots att målet med 
Designelement 1: Användarprofil inte uppnåddes, skapades ändå en känsla av tillit, vilket tyder 
på att social mjukvara har möjlighet att skapa tillit även i en vårdkontext. 
 
6.5 Designförslag för design av social mjukvara i vårdkontext 
I Tabell 4 sammanställs de designförslag som framställdes i studien för att vägleda design av 
social mjukvara för att stödja samarbete i en vårdkontext. 
 

Tabell 4 - sammanställning av designförslag för framtida design av social mjukvara i vårdkontext. 
Samarbetsaspekt Designförslag Beskrivning 

Tillit Designa för 
säkerhetsåtgärder 

Vårdare upplevs som tillförlitliga på grund av tillgång till tjänster. 
Social mjukvara i en vårdkontext kan därför skapa tillit genom att 
innehålla säkerhetsåtgärder som verifierar användares behörighet, 
exempelvis inloggning med tvåfaktorsautentisering. 

Kommunikation Designa för inkludering av 
gruppverksamhet 

Vårdare är sällan ensamt ansvariga för vårdmottagares välmående. 
Social mjukvara i en vårdkontext kan därför bli en gemensam 
kommunikationsplattform genom att inkludera den gruppverksamhet 
som är involverad i vårdares dagliga arbete. 

Designa för informella 
kommunikationskanaler 

Vårdare kommunicerar kontinuerligt för att planera och strukturera 
arbetsdagar. Social mjukvara i en vårdkontext kan därför stödja 
kommunikation genom att innehålla informella 
kommunikationskanaler, exempelvis direktmeddelanden  

Designa för 
gruppkommunikation 

Vårdare kommunicerar regelbundet information som är menad att nå 
flera medarbetare. Social mjukvara i en vårdkontext kan därför 
underlätta spridning av information genom att innehålla 
gruppkommunikation i direktmeddelanden. 

Designa för förslag på 
handlingar 

Vårdare kommunicerar bland annat för att diskutera om 
bestämmelser kring kunder och aktiviteter. Social mjukvara i en 
vårdkontext kan därför effektivisera kommunikation genom att 
innehålla förslag på handlingar att utföra vid benämning av 
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nyckelord i direktmeddelanden, exempelvis “sjukanmäl” vid namn 
och “lägg till i schema” vid tid.  

Medvetenhet Designa för information 
om medarbetare 

Vårdares scheman är dynamiska och under ständig förändring. 
Social mjukvara i en vårdkontext kan därför skapa medvetenhet 
genom att innehålla information om medarbetares pågående 
aktiviteter och tillgänglighet, exempelvis i form av användarstatusar 
och scheman.  

 
Designa för förslag på 
användare 

Vårdare behöver assistans av medarbetare vid vissa arbetsuppgifter. 
Social mjukvara i en vårdkontext kan därför skapa medvetenhet 
genom att innehålla förslag på passande användare baserat på 
kompetens och tillgänglighet, exempelvis i form av 
rekommendationslistor. 
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7 Slutsats 
Syftet med studien var att bidra med designförslag gällande hur social mjukvara kan designas 
för att främja samarbete i vårdares verkliga arbetsprocesser. Studien ämnade att besvara 
frågeställningen “Hur kan social mjukvara designas för att främja samarbete i en 
vårdkontext?”, vilken besvarades med hjälp av designstudie som metodansats med inslag av 
kvalitativa metoder. Studien innefattade en litteraturstudie som visade att samarbete kan uppnås 
genom tre aspekter bestående av tillit, kommunikation, och medvetenhet. Designelementen 
användarprofil, direktmeddelanden, förslag på handlingar, användarstatus och schema, och 
rekommendationslista identifierades kunna stärka aspekter av samarbete i social mjukvara, och 
utvärderades för att utforska deras förmåga att främja samarbete i en vårdkontext. Data som 
framkom ur utvärderingen analyserades, där förtroende, gruppverksamhet, 
informationsgenvägar, och synlighet identifierades som huvudteman. Analysens resultat 
diskuterades i relation till litteraturstudien och designelementen som implementerades i 
prototypen för att slutligen presenteras som sju designförslag: 
 

- Designa för inkludering av gruppverksamhet 
- Designa för säkerhetsåtgärder 
- Designa för informella kommunikationskanaler 
- Designa för gruppkommunikation 
- Designa för förslag på handlingar 
- Designa för information om medarbetare 
- Designa för förslag på användare 

 
Designförslagen är menade att hjälpa designers ta fram användbar social mjukvara för 
vårdkontexter och därmed underlätta samarbete i vårdares arbeten. Ur ett samhälleligt 
perspektiv är designförslagen betydelsefulla då samarbete, vilket är ett måste för att kunna 
leverera högkvalitativ vård, kan förbättra vårdupplevelsen för inblandade. Designförslagen 
medför även en ökad transparens gällande vårdares yrke och arbetsuppgifter, vilket ur ett etiskt 
perspektiv väcker frågor kring insikt och säkerhet. Transparensen ger dock möjlighet för 
utomstående att få en tydligare bild av vårdares arbete, och därmed förståelse för de 
förutsättningar som finns i vårdares arbetsmiljöer.  
 
Vidare krävs att social mjukvara inte adderar till vårdares stressiga arbetsmiljö, vilket ställer 
krav på att funktioner som är menade att ersätta befintliga kommunikationssätt inte adderar till 
arbetsbelastning. Det är även viktigt att kommunikationen som sker mellan vårdare är 
arbetsrelaterad, och därmed inte främjar diskriminering i form av mobbning eller utfrysning. 
 
Användning av generell vårdlitteratur och en utvärdering som resulterade i övergripande 
designförslag på funktionalitet i social mjukvara gör att nivån på studiens överförbarhet till 
andra vårdrelaterade yrken, t.ex. hemtjänst och äldreboenden, kan betraktas som sannolik, då 
vårdare inom de olika yrkena innehar liknande arbetsprocesser och varierande ansvar för 
återkommande vårdmottagare. Designförslagen kan användas som utgångspunkt vid design av 
social mjukvara i andra vårdkontexter, men förstudier behöver göras för att undersöka problem 
och lösningar som existerar, och därefter anpassa funktionaliteten utefter behov. 
 
7.1 Vidare forskning 
Mettler (2018) menar att longitudinella studier kring social mjukvara i vård behövs för att 
säkerställa dess effekt, vilket påvisar att vidare studier bör innefatta ett längre tidsspann. Vidare 
studier kan också innebära utförande av en liknande studie i en annan vårdkontext, och på så 
sätt kan slutsatser kring studiens generaliserbarhet dras, vilket underlättar för framtida design 
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av social mjukvara i vård. Vidare studier bör även innefatta användning i kombination med 
nuvarande system för att undersöka hur social mjukvara kan designas för att integreras med 
befintlig infrastruktur. 
 
Då vårdrelaterade yrken karaktäriseras av känslig information bör designförslagen som 
presenterades i denna studie också studeras ur ett etiskt perspektiv. Exempelvis kan det vara av 
intresse att studera vilka negativa effekter transparens gällande användares aktuella 
arbetsuppgifter kan ha på vårdare och deras redan stressiga arbetsmiljöer. Då vårdområdet 
aktivt arbetar med att röra sig mot vård centrerad kring att involvera vårdmottagare, kan vidare 
studier fokusera på hur denna studie kan kompletteras för att involvera vårdmottagare i social 
mjukvara utan att påfresta vårdares möjlighet att erbjuda högkvalitativ vård. 
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Bilaga 1 - Kontextscenario 
Sara Johansson arbetar som vårdare inom daglig verksamhet för människor med diverse 
funktionsvariationer. När Sara är på arbetsplatsen använder hon jobbtelefonen och den interna 
sociala mjukvaran Sonar som ett samarbetsverktyg för att kommunicera och koordinera med 
medarbetare och anhöriga till vårdmottagare. 
 
Sara loggar in i Sonar genom att skriva in sitt personal-id och verifiera med ansiktsigenkänning. 
Inne i tjänsten får Sara upp en skärm med olika flöden, vilket gör det möjligt för Sara att 
publicera inlägg i rätt flöde beroende på vilka hon vill ska se kunna se hennes inlägg. Sara kan 
tyvärr inte medverka på morgondagens musikpass med musikanten Calle, och behöver därför 
hjälp av en medarbetare. Med hjälp av flödet ställer Sara frågan om någon kan ta med 
vårdmottagaren Josef om de ändå ska dit. 
 
När frågan är ställd noterar Sara en ny händelse där hennes medarbetare Yvonne har bjudit in 
till att delta i en omröstning gällande tid för årets stormöte. Sara röstar på 14:e Augusti 2019, 
då det är alternativet som passar henne bäst. 
 
Senare på dagen Sara går sara in på chatten för att fråga kollegan Daniel om vårdmottagaren 
Josef möjligen har missats att sjukanmälas i och med att han inte dök upp på förmiddagen. Då 
Daniel för tillfället är upptagen föreslår tjänsten andra medarbetare med liknande egenskaper 
att fråga. Sara ges möjlighet att skriva till Daniel ändå, men väljer att istället skriva till Ebba 
som för tillfället är tillgänglig. Ebba menar att Josef är sjuk, men att någon har missat att 
sjukanmäla honom. Sara svarar att hon löser det och sköter sjukanmälan genom att via 
meddelandet direkt sjukanmäla Josef och på så sätt uppdateras personal som påverkas av Josefs 
frånvaro.  
 
När sjukanmälan är bekräftad går Sara in och kollar schemat för att få en överblick av vilka 
aktiviteter som ska genomföras under dagen. Hon noterar att sjukgymnastiken på 
eftermiddagen kan innehålla felaktig information då vårdmottagaren Maja som det rör sig om 
har varit sjuk under en längre tid. För att försäkra sig om aktiviteten kommer äga rum eller inte 
väljer Sara att föra en chatt med medarbetaren Yvonne som är med på aktiviteten. Hon får då 
snabbt svar om att informationen stämmer och aktiviteten kommer att bli av. Sara svarar och 
bekräftar att hon har förstått och stänger ner tjänsten och återgår till sitt arbete. 
  



 

Bilaga 2 – Semi-strukturerad intervjuguide 
 

• Vad jobbar du med? 
• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
• Vad är det viktigaste för dig i ditt arbete? 
• Vilka samarbetar du med i ditt arbete? 
• Kan du ge exempel på situationer när du behöver samarbeta? 
• Vad innebär samarbete för dig? 

 
• Kan du beskriva din användning av tjänsten? 
• Vad tycker du om kommunikationsmöjligheterna som finns tillgängliga? Varför? 
• Hur hade tjänsten kunnat påverka samarbete mellan olika avdelningar? 
• Finns det några nuvarande arbetsprocesser som inte stöds av tjänsten? 

 
• Finns det någon information som gör att du känner tillit till användare i tjänsten?  
• Vad får dig att känna tillit till människor? 
• Känner du att informationen som presenteras om kollegor och kunder är relevant?  
• Vad behöver du för information för att kunna utföra ditt arbete? 
• Kan du beskriva ett scenario som hade kunnat stödjas av tjänsten? 

 
 
  



 

Bilaga 3 – Prototyp 
https://xd.adobe.com/view/2e9404f4-3c36-4ecc-5046-bb06a8a3ffc2-58a5/ 
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