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Ett växande globalt perspektiv och nya tekniska 
strukturer (exempelvis internet) inger förhopp-
ningar om att kunskap och erfarenheter ska kunna 
medieras mellan skilda kontexter spridda över 
världen. Med detta följer ett ökat intresse för att 
standardisera, paketera och återanvända kunskap i 
en generell kontextoberoende form. 
 Denna avhandling fokuserar på, och argumen-
terar för, en kunskapsmediering av helt motsatt ka-
raktär, där kontexten, det specifika, personliga och 
lokala står i förgrunden och där ny teknik används 
för att mediera erfarenheter i en mindre skala, 
inom och i relation till ett specifikt sammanhang. 
Det är en mediering som får sina kvalitéer från 
en närhet mellan ’avsändare’ och ’mottagare’ och 
som utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lä-
rande där kunskap, kontext, teknik och mediering 
är djupt sammanflätade.

Argumenten bygger på två praktikbaserade forsk-
ningsprojekt där interaktionsdesigners i nära sam-
arbete med personal på en intensivvårdsenhet 
och en handkirurgisk klinik utformat ett sätt att 
producera och använda audiovisuella medier för 
att stödja och utveckla respektive verksamhet. 
Tillvägagångssättet skiljer sig från traditionell film-
produktion, det utgår inte från skrivna manus eller 
avancerad planering, det saknar också den neutrala 
’objektiva’ ton som är vanlig i instruktionsfilm. Me-
dierna (främst digital video) används snarare för att 
’fånga’ en situerad och ständigt föränderlig praxis, 
där personalen blir filmad i sin vardagspraktik och 
drar nytta av en lokal kontext och en specifik si-
tuation för att muntligt berätta om, artikulera och 

synliggöra sina handlingar. Innehållet i filmerna kan 
röra sig om ‘hur en medicinsk maskin monteras 
ihop’, ’hur ett sår läggs om’ eller belysa ’en patients 
situation och rehabilitering.’ Medierna kan sägas 
fånga en praktik som ’redan finns’ och vardagliga 
handlingar ’som redan sker’. Det inspelade mate-
rialet har en informell karaktär, personlig ton och 
fungerar vid behov senare som stöd för personal 
eller patienter med en nära relation till kontexten. 
Den lokala medieproduktionen gör att innehållet 
kan anpassas efter hur omständigheter och lokala 
behov förändras. Men det möjliggör även att den 
som agerat i det kan spegla sig själv och att kollegor 
kan få insyn i varandras sätt att hantera problem. 
Något som ger bra förutsättningar för personalen 
att reflektera över och utveckla sin egen praxis. 

Utöver att reflektera över de specifika kvalitéerna 
i den lokala medieproduktionen diskuteras även 
designprocess och samarbetsformer i avhandling-
en. Nära samarbeten med brukare kritiseras ofta 
för att leda till kompromisser och designlösningar 
som bara utgår från hur praktiken fungerar idag. 
I avhandlingen argumenteras det för att ett nära 
samarbete snarare kan baseras på att designern ut-
manar brukarna och skapar fruktbara ’kollisioner’ 
med dem och deras miljö, en ansats där olika vär-
deringar och perspektiv konfronteras, men också 
där ideér får ’kollidera’ med en verklig praxis. Nå-
got som kan ske genom att man gör experiment 
där de möter så stort motstånd som möjligt dvs. 
mitt i den vardagliga verksamheten, med alla dess 
olika personer, föremål och motstridiga ideér. 
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”Jag vet inte vad jag hade väntat mig när jag för första gången klev in i en patientsal på 
intensivvårdsenheten (IVA). Min föreställning var säkert färgad av olika skildringar från 
TV. Kanske förväntade jag mig ett rytmiskt pipande från en monitor som svarade mot 
patientens hjärtrytm, och personal som hastigt skulle springa fram och tillbaka i sina toffl or 
mellan olika patienter som desperat krävde deras insats. Det jag såg när jag väl klev över 
tröskeln till sal 5 på IVA var någonting annat. Ett sådant ögonblick man aldrig glömmer. 
Den reaktion man antagligen kunde se i mitt ansikte blev återspeglad för mig när jag i 
min tur något år senare slussade ut studenter i denna förunderliga miljö. Ett allvarligt och 
sammanbitet men också högtidligt uttryck. ’Det här är viktigt, här är gränsen nära.’ Det jag 
såg där de första ögonblicken kändes inte verkligt, det gick inte riktigt att ta in. Rummet var 
stort och där låg bara en patient. Patienten låg i något som såg ut som en stor tank och var 
omgiven av 16 olika maskiner (jag räknade). Scenen var som hämtad från en science fi ction-
fi lm, inte en Hollywoodfi lm utan mer som något Ingmar Bergman skulle kunna ha gjort om 
han gett sig in i den genren, med en högtidlig, knivskarp men också mycket lugn och sakral 
stämning. Rummet hade en dämpad belysning och det hördes så klart inget regelbundet pip 
(det hade personalen aldrig stått ut med) och inga klapprande toffl or, men respiratorn väste 
regelbundet och ackompanjerades av dialysmaskinens tysta tickade. Med jämna mellanrum 
larmade olika apparater. Patienten övervakades av en sjuksköterska och en undersköterska 
som satt på varsin stol och med jämna mellanrum kände på patienten eller tittade till någon av 
maskinerna. Efter en stund tvärvände atmosfären, det sakrala blev förvandlat till föreställning 
när det ringlade in en mängd läkare med medicinstudenter i släptåg. Patienten skulle få sin 
mage undersökt. Clinitrontanken som patienten ”svävade i” frystes med patienten i sidoläge, 
gastroskopet fördes ned, alla tittade. Ett par minuter senare ringlade alla ut och respiratorns 
lugna väsande återvände. 

Vi gjorde en lång resa för att successivt domesticera denna helt främmande miljö 
till en punkt där vi nästan rörde oss lika hemtamt i den som två huskatter, någonstans mot 
slutet av KLIV-projektet. Man var tvungen att passera en gräns innan man ens kunde 
börja observera miljön med en mer etnografi sk blick. Miljön visade sig så småningom vara 
mer mångfasetterad och den sakrala atmosfären blandades upp med vardagliga samtal om 
gårdagens TV-program (hur underlig miljön än kan tyckas för en utomstående är den trots 
allt en vardaglig miljö för personalen) Ibland förekom också de hektiska livräddande insatser 
(åtföljda av klapprande toffl or) man ofta sett på TV.”
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”Precis när jag satt i mig sista tuggan av en sen lunch på en resturang i Malmö (där Zlatan 
var en av gästerna) ringer min mobil. En person har skadat sin hand allvarligt i Klippan i 
norra Skåne och väntas med ambulans från Helsingborg om 45 minuter. Jag har alltså lite 
tid på mig att hämta en videokamera och köpa frukt ifall dagen blir lång. Med viss marginal 
lyckas jag möta patienten på handkirurgiska kliniken redan när han bärs ut från ambulansen 
och få hans samtycke att bli fi lmad (som han även godkänner i ett senare skede). Patienten 
kan prata men är i svår chock och har fått mängder med smärtstillande och lugnande medel. 
Ambulanspersonalen förklarar för honom att de nu är i Malmö. Jag förstår av läkarna och 
sjuksköterskornas kommentarer att tillståndet är allvarligt. En läkare ringer till de kirurger 
som ska operera patienten: ”Nu har patienten kommit med den här valsskadan och det ser ut 
som ett omfattande ingrepp, om man säger så”. Dagen blir mycket riktigt lång och jag kommer 
inte hem förrän klockan tre på natten när patientens första operation avslutats. Jag fortsätter 
sedan att följa denna patient under fl era månader, genom 6 operationer och en lång och 
smärtsam rehabilitering. Under denna tid involveras mängder med människor och artefakter 
där kirurgerna lånar muskler och hud från andra delar av hans kropp för att försöka 
återställa handen. Processen liknar en balansakt, där mediciner och olika åtgärders nackdelar 
och fördelar varsamt vägs mot varandra. Det speciella bandaget ska stötta handen, men inte 
för mycket för då klämmer det åt kring de ömtåliga blodkärlen. Blodet tunnas ut så mycket 
man vågar för att kunna rinna ända längst ut i fi ngrarna, men inte så mycket att patienten 
får blödningar. De följande veckorna efter olyckan när patienten successivt kvicknar till och jag 
lär känna honom bättre tecknar sig bilden av ett människoöde som radikalt ändrade riktning 
under ett kort ögonblick. Sekunderna innan var allt som vanligt, han stod vid en maskin som 
var hans vardag. Trots alla operationer skrattar och skämtar patienten och försöker hålla 
modet uppe, men han inser långsamt att hans liv aldrig kommer att bli som vanligt.”
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We will never ask what a book means, 
as signifi ed or signifi er; we will not 
look for anything to understand in it. 
We will ask what it functions with, in 
connections with what other things it 
does or does not transmit intensities…
(Deleuze and Guattari, 1988 s.4)
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1. Introduktion

Denna avhandling bygger på två interaktionsdesignprojekt som har genomförts 
i nära samarbete med min kollega Erling Björgvinsson och bedrivits inom 
ramen för en hälso- och sjukvårdspraktik, mer specifi kt de två lokala kontexter 
som utgörs av Intensivvårdsenheten (IVA) samt Handkirurgiska kliniken på 
Universitetssjukhuset MAS (UMAS). De inledande vinjetterna är exempel på 
mina egna subjektiva upplevelser av dessa båda miljöer; ett försök att ge en 
första ingång och bakgrund till det landskap där designprojekten utspelats. 
Syftet med resten av avhandlingen är att försöka artikulera mina erfarenheter 
och lärdomar från dessa båda projekt med ett fokus på refl ektioner över hur 
audiovisuella medier (och främst digital video) kan samverka med och stödja 
denna slags verksamheter. Det första projektet KLIV (Kontinuerligt Lärande 
inom Vården), pågick under perioden 2000-2002 på IVA. Det var ett samarbete 
mellan Malmö Högskola, Interactive Institute och IVA, UMAS. Det fi nansierades 
av Interaktiva Institutet och UMAS med stöd av Region Skåne och Interreg. 
Det följande projektet ’Vardagslärande inom Hälso- och Sjukvården med stöd 
av mobil IT’ (kallas oftast ’Vardagslärandeprojektet’) pågick under 2003-2005 
i samarbete med Handkirurgiska kliniken, Anoto AB, Guide AB, Knowledge 
Partner AB, samt Sigma Education och fi nansierades med stöd av KK-stiftelsen. 
Kontexterna och projekten utmärks av sina lokala karakteristika men min 
avsikt är att resonemangen ska kunna kopplas till (och verka inspirerande för) 
andra former av sammanhang även utanför hälso- och sjukvårdsdomänen där 
liknande icke-formaliserade inslag av yrkespraktik också utgör en betydande 
del av verksamheten. Ofta bygger jag argument eller exemplifi erar resonemang 
från bägge projekten, ibland endast från något av dem och då oftast från 
KLIV-projektet som varit mer omfattande. KLIV-projektet har också fått 
större uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Det har skrivits 
om det i populärvetenskapliga magasin (Teknik & Vetenskap, nr 1, 2002) och 
visats inslag om det på SVT (UR:produktion ’Tankens revolution’, avsnitt 4 
’Framtidens lärande’). Det har också vunnit såväl Dagens medicins stora IT-
pris 2002 som UserAwards 2003. Flera sjukhus runtom i Sverige har inspirerats, 
exempelvis Akademiska Sjukhuset och Lunds Universitetssjukhus. I Danmark 
har Teknologiskt Institut avsatt medel för att undersöka förutsättningarna 
för att implementera liknande idéer i danska sjukvården. Bägge projekten 
har genomförts i nära samarbete med personal och patienter i en öppen och 
dialogorienterad förändringsprocess. Syftet har i bägge fallen varit att undersöka 
hur man kan stödja deras praktik med hjälp av audiovisuella medier. Jag kommer 
strax att ge en kortfattad första introduktion till projekten. I kapitel 3 beskriver 
jag sedan mer utförligt hur de genomförts i form av en kronologisk resa genom 
dem. Genom avhandlingens olika kapitel kommer förhoppningsvis sedan en allt 
djupare bild att tecknas av deras utmärkande kvalitéer.
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KLIV-projektet

KLIV står för Kontinuerligt Lärande Inom Vården och bygger på att personalen 
på en intensivvårdsenhet utbyter erfarenheter och till viss del  utvecklar sin praktik 
genom att själva göra korta videofi lmer om olika arbetsmoment. Filmerna får sin 
kvalitet genom att en känd kollega drar nytta av sin erfarenhet och sin vardagliga 
kontext för att artikulera och beskriva hur de brukar genomföra momenten.

1. Två kollegor fi lmar varandra utan 
större förberedelse. Är de inte nöjda med 
första försöket fi lmar de om det igen.

2. Materialet (3-10 minuter långt) 
granskas sedan av andra kollegor som 
bedömer om det är relevant.

3. Om så är fallet kopplas fi lmen 
till en streckkod som placeras ut i 
arbetsmiljön.

4. När någon i personalen behöver 
påminnas om ett handhavande kan 
de spela upp fi lmen på en handdator 
genom att skanna av en streckkod.

Filmerna är inte tänkta för nybörjare utan mer som stöd för etablerad personal. 
De tar till vara en utpräglat muntlig kultur i ständig förändring och ger mening 
under en begränsad tid varefter de görs om. Under projekttiden blev det tydligt 
att det redan vid fi lmtillfället sker en refl ektion över praktiken, där den som fi lmar 
och den som fi lmas diskuterar handhavandet. Denna refl ektion fortsätter med de 
fi lmgranskningar som följer och ger personalen förutsättningar att kontinuerligt 
utveckla sin arbetspraktik (se video 1a, 2a, 3a, 7a, 8a).
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Vardagslärande inom Hälso och Sjukvården med stöd av Mobil IT

Mötet i fokus
Patienter som lär sig mer om hur de kan 
hantera sin sjukdom eller skada har bättre 
förutsättningar att tillfriskna. Mycket 
patient-lärande bygger på att patienter 
själva söker information via litteratur 
eller Internet. Vardagslärandeprojektet 
har istället fokuserat på mötet mellan 
patienter och personal på Handkirurgiska 
kliniken UMAS och undersökt hur det 
kan förstärkas med hjälp av audiovisuella 
medier och teknik. 

Den unika patienten
Projektet tar fasta på att många patienters 
situation är unik: även patienter med 
samma skada eller sjukdom kan ha helt 
olika förutsättningar att tillfriskna. Deras 
vardag och arbetsliv kan också påverkas 
på helt olika vis beroende på personlighet, 
yrke eller fritidsintressen.

Kollaborativ artikulering
Patienter har ofta en otydlig bild av sin situation och vad de kan vänta sig under sin 
rehabilitering. Flera koncept har genererats inom projektet med den gemensamma 
nämnaren att de möjliggör en kollaborativ artikulering och ett synliggörande av 
patientens  unika situation.

En del av besöket hos sjukgymnast eller läkare fi lmas med 
en fast monterad kamera. Under detta möte får patienten 
individanpassade förklaringar, råd, instruktioner, coaching 
samt svar på de frågor han ställer. Flera undersökningar har 
visat att patienter bara minns en liten del av den information 
de får. Filmen bränns ned på en DVD-skiva som patienten får 
med sig hem (se video 1b-4b).

Röntgenbilder fi nns nu tillgängliga digitalt och under mötet 
med patienten kan läkaren visa dem på en datorskärm. Med 
enkel teknik kan läkaren även rita och förklara vilken skada 
patienten har och hur den ska behandlas. Detta sparas som 
en animation och kopplas till ljudet av den diskussion de haft 
kring bilderna. Patienten får med sig inspelningen på en CD 
som hon kan titta på i sin hemdator (se video 9b). 

Efter en operation är smärt-behandling av stor vikt 
för patients tillfrisknande. Med hjälp av Anoto-papper 
och penna skattar patienten sin smärta regelbundet. 
Informationen sammanställs till en graf  som görs tillgänglig 
för personalen i över-rapporteringsdokumentet, synlig på 
en display eller utskriven som pappersremsor. På så vis 
får personal och patient en tydligare bild av hur patientens 
smärt-utveckling ser ut.



8

Garagevideo som en första utgångspunkt
I ett specialnummer av Communications of  the ACM årgång –97, avsett att fi ra Communications of  the ACM årgång –97, avsett att fi ra Communications of  the ACM
datorns femtioårsjubileum, fi ck ett antal skribenter och sakkunniga skriva varsin 
essä om vad de trodde och hoppades skulle hända med IT-utvecklingen de 
kommande femtio åren. Marc Davis (numera professor vid ”Garage Cinema 
research group” vid Berkeley) beskrev målande hur han trodde att den väntade 
integrationen mellan den rörliga bilden och datorn skulle uppnå sin fulla potential. 
Han menar att vi kan vänta oss radikala förändringar i vårt sätt och vår förmåga 
att uttrycka oss medierat via rörliga bilder. Enligt honom är vi fortfarande delvis 
illiterata på området. Generellt har vi blivit bättre på att ”läsa” bild(sekvenser) 
men vår förmåga att ”skriva” är begränsad. Det är framför allt här han menar att 
den stora förändringen kommer att ske. Filmmediet kommer med stöd av datorn 
att göra den rörliga bilden till ett av våra modersmål. Nya tekniska hjälpmedel 
kommer ge förutsättningar för alla möjliga hemmasnickrare att producera och 
distribuera fi lmer som ett sätt att uttrycka sig och kommunicera i alla slags 
miljöer. För att fånga upp andan i denna kommande icke-professionella, men 
entusiastiska och enligt honom snart väl spridda rörelse gör han en koppling 
till begreppet ”garage”-rockband och benämner därför rörelsen som ”garage 
cinema” (Davis 1997). Sedan detta skrevs har en del hänt. Marc Davis grupp 
sysslar t.ex. nu med avancerade annoteringsverktyg och system för att navigera 
och sampla i stora mängder videomaterial.  

De projekt och tankegångar som diskuteras i denna avhandling kan 
ses som ett bidrag inom ramen för en ”garage video”-tradition i så bemärkelse 
att de visar på möjliga vardagliga sätt för icke-professionella användare att 
använda video och andra audiovisuella medier. Fokus har dock inte så mycket 
legat på utvecklandet av nya tekniker utan snarare på att hitta former för hur 
audiovisuella medier kan användas, integreras och ge mening i en vardagspraktik 
med hjälp av befi ntlig teknik. 

Ett medium i förändring
Ett antal faktorer har bidragit till att ”garage video” nu står inför ett möjligt 
genombrott och jag vill här ta upp ett par som kan vara väsentliga och som 
har påverkat de forskningsprojekt jag deltagit i. Exempelvis har fi lmproduktion 
traditionellt ansetts vara svårt och ämnat för professionella aktörer. Det har 
associerats med komplexa produktionsteam, höga produktionskostnader, 
synopsis, manus och dyr teknik. En mängd specifi ka yrkeskategorier har ansetts 
nödvändiga, som exempelvis regissör, manusförfattare, kameraman, scripta och 
ljudtekniker. Många timmars inspelning har ofta krävts för att producera någon 
enstaka minut färdig fi lm. Även de formspråk och berättarformer som vanligen 
används i fi lmer har präglats av konventioner, ofta hämtade från Hollywood. 
Det har kanske funnits goda skäl för denna syn på fi lm och fi lmproduktion 
förut men fl era saker gör att de nu snarare ter sig som fördomar. Dels har 
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den tekniska utvecklingen vad gäller digital videoproduktion skapat helt nya 
förutsättningar. DV-kameror som kan fi lma med så pass bra kvalité att materialet 
kan sändas i TV kostar idag bara ett par tusenlappar och är därmed tillgängliga 
för de fl esta. Kamerornas autofokus har blivit så pass bra att det möjliggör en 
mer improviserad fi lmning utan att i förväg behöva planera och ställa in fokus 
för att få ett bra resultat. Det fi nns även en anti-skakfunktion som ger rimligt 
bra bild trots att kameran skakar. Det går numera också att fi lma inomhus 
utan extra belysning och ljudet blir många gånger bra nog utan att externa 
mikrofoner behövs. Redigeringsprogram för att hantera videomaterial i datorn 
har i större utsträckning blivit tillgängliga för icke-professionella användare. 
I operativsystemet Windows XP som stort dominerar marknaden fi nns det 
numera ett inbyggt videoredigeringsprogram, liksom förkonfi gurerade mappar 
som My Videos avsedda för hemmavideoproduktion. All denna utveckling har 
gett helt nya förutsättningar för en vardaglig, icke-professionell ”produktion” 
av video. 

Det är inte bara tekniken som skapat nya möjligheter, utan även bildspråket och 
fi lmberättandet har utvecklats till nya, kompletterande uttrycksformer. Ett par 
danska fi lmregisörer skrev exempelvis ett manifest 1995 under namnet Dogma 
95. Syftet var att inspirera och skapa debatt om fi lm och fi lmproduktion. Deras 
utgångspunkt var att fi lmen var ”cosmeticised to death.” Som ett alternativ 
presenterade de därför tydliga regler för hur fi lmproduktion enligt Dogma 
95 skulle gå till, bl.a. att fi lmen ska spelas in på plats i den aktuella miljön 
och kontexten utan att man tillför någon scenografi . Filmningen ska ske med 
handhållna DV-kameror vilket ger skådespelarna större frihet och möjlighet 
att fokusera på sitt agerande gentemot varandra snarare än att fokusera på 
var kameran fi nns (http://www.dogme95.dk). Numera ser man mängder av 
produktioner gjorda med handhållna kameror långt utanför Dogma95-genren. 
Ett annat exempel på en ny videoform som bygger på ett intressant innehåll 
snarare än professionell videoproduktion är vad som brukar kallas ”Viral 
video.” Roliga, oväntade videoklipp ofta fi lmade av amatörer, där bildkvalitet 
eller klippning inte avgör om ett klipp får stor spridning eller anses populärt 
(se exempelvis http://www.ifi lm.com/viralvideo). I de designprojekt som jag 
ämnar beskriva, och som jag bygger denna avhandling på, har vi på liknande 
sätt utarbetat en form för hantering av audiovisuella medier där innehållet 
varit centralt i användningen. En annan viktig inspiration för mig vad gäller 
hur videomediet kan användas kommer från design- och etnografi forskning. 
Mediet har spelat en stor roll inom dessa områden där det ofta använts för att 
synliggöra en situerad och inbäddad praktik. Dessa kvaliteter som jag utvecklar 
mer ingående i kapitel 6 bidrar till att kasta ljus över hur och varför fi lmerna 
har fungerat så väl för att stödja refl ektion över praktiken i de studerade 
sjukvårdsmiljöerna.



10

Kunskapsteoretiska utgångspunkter
Den kanske mest centrala inspirationen för detta arbete kommer från Donald 
Schön, hans pragmatiska fi losofi  och hans intresse för hur praktiker/designers 
upprätthåller och utvecklar sin praktik. Schöns resonemang är användbart för 
att kasta ljus på de genomförda designprocesserna, men också för att förstå hur 
praktiker ständigt skapar mening i sin praktik (Schön 1971, Schön 1987, Schön 
1993). Mycket av det teoretiska ramverket i avhandlingen kretsar också kring 
sociokulturella lärandeteorier och en hel del är direkt eller indirekt infl uerat av 
Wittgensteins språkspelsbegrepp. Sociokulturella teorier drar inte alltid en tydlig 
gräns mellan vad som är lärande och inte (Säljö 2000). För de resonemang jag 
ämnar föra bör detta inte utgöra något problem. Jag kommer inte att fokusera 
på hur individen tillgodogör sig kunskap eller att försöka visa att en specifi k 
individ lärde sig något bestämt genom att använda en viss handdator eller 
spela in en viss fi lm. Jag kommer inte heller att fördjupa mig i pedagogik, 
utan snarare visa på kunskapens och språkets relationella karaktär och nära 
samband med den lokala kontexten, där aktiviteter är situerade och inbäddade i 
praktiken och ofta av oartikulerad natur. Jag kommer också att försöka visa att 
en riktig användning av teknik ger förutsättningar för de studerade praktikernas 
”Community of  practice” (se nedan) att artikulera, kommunicera och refl ektera 
över sin arbetspraktik. Jag kommer att försöka se på sambandet mellan en 
ständigt föränderlig värld och en arbetspraktik/arbetskultur, och diskutera hur 
den senare kan utvecklas i samverkan med den förra. Den enhet jag fokuserar på 
är alltså inte individen, inte heller organisationen utan snarare det som Lave och 
Wenger kallar en ”community of  practice.” Begreppet, som jag hänvisar till som 
COP, är centralt i avhandlingen och kommer att utvecklas mer längre fram. Helt 
kort kan det dock beskrivas som ett sätt att förstå hur personer successivt får 
en identitet inom en lokal praktik och hur deltagare inom en praktik ömsesidigt 
är engagerade i och upprättehåller en sociokulturell gemenskap. Min förståelse 
av detta begrepp har utvecklats i relation till vad jag sett och upplevt i de olika 
sjukhusmiljöerna men också genom att refl ektera över hur jag själv efter hand 
blivit en del av en forskningsmiljö-COP (Lave & Wenger 91, Wenger 98). 

Tekniska utgångspunkter
De projekt jag har deltagit i, har utvecklats i riktningar som påverkats och 
inspirerats av fl era tekniska forskningsområden. Den gemensamma nämnaren 
för dessa områden är intresset av att försöka hitta IT-lösningar som bättre 
samspelar med den fysiska och sociala omgivningen, lösningar bortom den 
traditionella skrivbordsdatorn med skärm, tangentbord och mus. Dessa 
områden kommer inte att ägnas något större utrymme i avhandlingen utan bara 
presenteras kort för att de tjänat som inspiration för de designkoncept som 
utvecklats inom ramen för projekten.
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Området Ubiquitous computing, eller ubicomp, är nu väl etablerat med egna 
konferenser och det uppstod delvis som en motreaktion till begreppet Virtual 
reality. Som visionen formulerades av Marc Weiser 1991 (som var en av 
föregångsgestalterna inom området) var en av de centrala tankegångarna att 
tekniken och datorerna ”i sig själva” skulle sjunka in i bakgrunden, sammanvävas 
med resten av den rumsliga och sociala vardagskontexten och erbjuda sin 
processorkraft vid behov. Den tekniska infrastrukturen skulle bestå av mängder 
med små processorer, datormoduler, olika slags skärmar och teknologier samt 
ett nätverk för att binda samman det hela. Som brukare skulle man inte behöva 
bekymra sig så mycket om någon enskild dator utan man skulle få tillgång till 
de resurser man behövde för stunden med sömlösa övergångar mellan olika 
enheter (Weiser 1991).

Ett annat område/begrepp som gjorde intryck på oss och som har relevans 
i såväl KLIV som Vardagslärande-projektet är idén om ”Information 
Appliances” (IA), det vill säga informationsverktyg som är specialiserade till sin 
karaktär till skillnad från den generella skrivbordsdatorn. Donald Norman, en 
stark företrädare för ”IA”, tar upp Nintendos spelkonsol som exempel som han 
menar är överlägset bättre att spela spel på än den generella datorn. Nintendo 
är förvisso en dator men optimerad för att spela spel, där användargränssnitt, 
hårdvara och mjukvara är specialiserade för ett syfte (Norman 1990). Normans 
resonemang föreföll applicerbara på IVA där personalen generellt upplevde 
skrivbordsdatorn som mer besvärlig än de medicintekniska apparater som i själva 
verket bestod av förklädda datorer, optimerade för specifi ka syften. Flera av de 
beståndsdelar som ingått i KLIV- och Vardagslärande har också haft karaktären 
av ”IA”, exempelvis digitala videokameror med inbyggd DVD-brännare. Likaså 
försågs handdatorerna i KLIV-projektet med streckkodsläsare och knapparna 
på handdatorerna viktes för uppgifterna att scanna streckkoder samt att starta 
och stoppa fi lmuppspelning. På det viset konfi gurerades de till att fungera som 
optimerade fi lmuppspelningsmaskiner snarare än som generella handdatorer.

Ett tredje forskningsområde värt att nämna är Augmented Reality (AR) som 
uppstod ungefär vid samma tid som ubicomp och är nära besläktat med det. 
Den centrala frågeställningen inom AR är hur man överbryggar den ofta 
abrupta övergången mellan den digitala och fysiska världen. Målet med AR 
är att våra aktiviteter ska kunna inkludera såväl fysiska artefakter som digitala 
representationer på ett sömlöst vis (Wellner & Mackay 1993, Sokoler 2004). 
Många projekt inom området bygger också på att olika former av länkar 
etableras mellan det digitala och den fysiska världen, exempelvis via streckkoder. 
När vi på en workshop med IVA-personal presenterade olika tekniska 
möjligheter tog de genast till sig idén att länka digital information till artefakter 
ute i arbetsmiljön. Inledningsvis var lösningen med streckkoder populär bland 
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personalen. Det bedömdes inte som väsentligt med tätt kopplade länkar i den 
bemärkelsen att en streckkod för fi lmmaterial om en viss maskin skulle behöva 
placeras på just den maskinen. Streckkodskorten placerades istället på centrala 
platser och tillsammans med den tillhörande bilden gjorde de fi lmernas existens 
påtaglig för personalen. Personalen uppskattade även interaktionen med att bara 
behöva trycka på en hårdvaruknapp för att scanna av en streckkod och starta 
en fi lm istället för att behöva navigera i handdatorns grafi ska gränssnitt. Idag 
planerar de att sluta med streckkoderna, motiverat av att personalens allmänna 
kännedom om handdatorer har blivit så pass bra att de klarar av att navigera och 
att det därför inte är värt besväret att fortsätta producera streckkoder.

Vi har varit starkt inspirerade av dessa forskningsområden och rört oss med 
en repertoar av dem i vårt bagage, men att utforska dem har aldrig varit ett 
självändamål. De har erbjudit ett utbud av möjliga vägar för att låta teknik bli 
bättre integrerad i en arbetsmiljö. Weiser i sin tur hämtade även han argument 
för vikten av ett ubicomp-fokus från Lave & Wenger samt från den tongivande 
antropologen Lucy Suchman, och speciellt deras etnografi ska studier av 
arbetsliv och deras poängterande av den mänskliga aktivitetens situerade 
natur. För tretton år sedan konstaterade Weiser att skrivbordsdatorn av 1993 
års modell var isolerad från övriga aktiviteter och inte smälte in som en resurs 
bland andra (Weiser 1993). Ubicomp-ideérna är fortfarande mycket relevanta 
inom sjukvårdens praktik där fokus är på patienterna och där personalen ofta 
rör sig genom olika miljöer och interagerar med mängder av olika artefakter. 
Samtidigt har skrivbordsdatorn onekligen blivit en mer integrerad del av deras 
vardagliga praktik. I Vardagslärandeprojektet visade det sig exempelvis att det 
gick att skapa relevanta koncept som lät sig integreras i arbetspraktiken trots att 
de implementerades i en vanlig skrivbordsdator. 

Konstnärlig bakgrund
En annan utgångspunkt för arbetet värd att nämna är det faktum att både 
min kollega Erling Björgvinsson och jag själv har en konstnärlig bakgrund. 
Jag slutade 1996 på Malmö Konsthögskola och erhöll stipendier bl.a. från 
Konstnärsnämnden, Edstrandska stiftelsen och Helge Axon Johnssons stiftelse. 
Jag var en kort tid IASPIS-stipendiat i Stockholm och har bl.a. ställt ut på 
Färgfabriken i Stockholm 1997, Umeå bildmuseum 1998, Wuthering Height 
2004 (ihop med Erling) och nu senast på Rooseum 2005. 

Vi har inte explicit anammat några konstnärliga metoder i projekten, 
men den speciella form av uppmärksamhet jag tränat upp som konstnär har 
defi nitivt varit värdefull. Den är inte i första hand riktad mot det estetiska (i alla 
fall inte i någon enkel mening) utan snarare riktad mot att hitta betydelse och 
mening i ’mellanrummen’ (det som normalt inte är i fokus för uppmärksamhet). 
Det kan handla om att försöka fi nna oväntade öppningar, kopplingar och 
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uttrycksmöjligheter i det vardagliga. Som konstnär tränas man också i att leka 
med, förskjuta och laborera med betydelser och mening, samt att gestalta och 
fokusera på helheter. (Jag kan tillägga att min konstnärliga kompetens inte 
inkluderar vad många normalt förknippar med konst, nämligen att kunna teckna 
och måla. Jag kan knappt rita en streckgubbe.) Min bakgrund har hur som helst 
spelat en stor roll, men mest just som bakgrund. I sista delen av avhandlingen 
kommer jag dock försiktigt att försöka nyttja den för att uttrycka mig.

Forskningsfrågor eller artikulering i praktik
I centrum för avhandlingen står de två interaktionsdesignprojekten Kliv och 
Vardagslärande. Som en forskande designer ämnar jag försöka artikulera och 
refl ektera över de resultat som genererats inom projekten, såväl som den 
process som lett fram till dem. Den forskning som bedrivits har inte utgått 
från någon i förväg tydligt defi nierad forskningsfråga. I likhet med vad Brad 
Haseman beskriver som praktikbaserad forskning har snarare praktiken varit 
utgångspunkt och drivit arbetet framåt (Haseman 2006). Frågeställningar, ideér 
och resultat har fått växa fram efter hand, i takt med att praktik och studerade 
miljöer visat sin potential, sina öppningar och sina möjligheter. Det betyder 
inte att jag har gått tomhänt in i projekten eller att projekten saknat riktning 
och fokus. Frågor är centrala för kunskapssökande, men i vårt fall har frågorna 
uppkommit i och genom en praktik, där de omskapats och omformulerats i 
ständig dialog med praktiken. Inledningsvis fanns en löst formulerad fråga om 
hur kompetensutveckling kan stödjas av IT, och gradvis pekade praktiken ut en 
potential i audiovisuella medier. Med detta sagt är det dock fortfarande relevant 
att fråga sig vad för slags kunskapsbidrag jag kan leverera i denna avhandling. 

Under projekttiden har det blivit tydligt att det går att ’berätta’ många 
olika slags historier om projekten (och framförallt om KLIV-projektet). Det 
fi nns många ingångar och mängder med lärdomar att utvinna. Olika personer 
som tagit del av och kommenterat projektet har intresserat sig för helt skilda 
aspekter. I avhandlingen kommer jag därför att fokusera på och peka ut vad jag 
menar är de utmärkande kvaliteterna i resultatet och i processen, de kvaliteter 
som jag menar varit de mest centrala för projektens framgång. De genomförda 
designprojekten har inte i första hand resulterat i fysiska produkter, utan 
designmaterialet och resultatet är snarare en medieform och en medieanvändning 
i en sociokulturell kontext. 

Jag kommer att artikulera och refl ektera över stort och smått, men i 
huvudsak efter två spår. Det ena spåret är ett som försöker teckna kvaliteterna 
i den medieanvändning som utformats i projekten, kvaliteter som skiljer sig 
påtagligt från mer etablerade former av fi lmproduktion. Detta spår rör främst 
resultatet av de genomförda designprocesserna och det är det som kommer att 
få störst fokus.

Det andra spåret kretsar kring design och förändring av verksamheter. 
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Detta spår tar fasta på hur vi som designers agerat för att försöka åstadkomma 
en önskvärd förändring, men också hur personalen själva kontinuerligt 
förändrar sina verksamheter samt hur videomediet kan facilitera en sådan 
förändringsprocess. Detta spår rör processerna som sådana och dessutom tjänar 
det till att fördjupa förståelsen av medieanvändningens specifi ka kvaliteter.

Avhandlingens disposition 
Efter introduktionen följer ett metodkapitel (kapitel 2) där jag försöker placera 
det genomförda arbetet i relation till aktionsforskning och designforskning. 
De centrala resonemangen kretsar kring vilken roll Participatory Design har 
haft i de berörda projekten. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur 
designforskningsresultat kan kommuniceras. Kapitel 3 beskriver som tidigare 
nämnts en kronologisk resa genom bägge projekten. Kapitel 4, med titeln 
’Lokala praktiker i rörelse’, försöker visa hur de studerade kontexterna kan ses 
som landskap präglade av en ständig förändring. Kapitlet beskriver därefter hur 
Lave & Wengers ”community of  practice”-begrepp hjälper till att förklara hur 
mening skapas och upprätthålls lokalt i en ständigt föränderlig miljö. Kapitel 5, 
’Artikulering i handling och kontext’, diskuterar hur medieanvändningen bygger 
på ett tydligt och känt, lokalt, perspektiv. Därefter beskrivs hur dialog, artefakter 
och kontext hjälper till att forma innehållet i fi lmerna. Kapitel 6, ’Video som 
kollaborativt designmaterial’, beskriver hur det medicinska fältet utmärks av 
en diversifi ering med lokala variationer, där personalen själva utvecklar och 
designar egna ’lokala standarder’. Vidare diskuteras vilka specifi ka kvaliteter 
videomediet har för att stödja, upprätthålla och utveckla personalens praktik. 
I avhandlingens avslutande del, som kallats ’Coda – Som en skälvning i det 
som redan sker’, försöker jag slutligen sammanfatta det som artikulerats kring 
process och resultat och ge ett mer konstnärligt perspektiv på resultaten. Efter 
det följer de fem artiklar som utgör stommen i avhandlingen. Artiklarna återges 
i en layout som passar avhandlingens format.

Artikel 1
Brandt, E., Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2004). Self-produced video to augment 
peer-to-peer  learning. Proc. Mlearn 2003: Learning with mobile devices. Sid. 27-34, 
London: Learning and Skills Development Agency

Artikeln beskriver hur sjukvårdspersonal själva producerar video som 
ger mening för dem lokalt i deras egen kontext. Den belyser även det nära 
samspelet mellan videon och miljön, både vid produktion och när den brukas 
som stöd. Den visar slutligen på hur videomediet kan samspela med och relatera 
till personal med olika grader av erfarenhet. (Artikeln bygger på projektet 
KLIV.)
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Artikel 2
Binder, T., Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2006) Confi guring Places for Learning 
– Participatory Development of  Learning Practices at Work. In: Learning, Working 
and Living, Mapping the Terrain of  Working Life Learning. Edited by: 
Antonacopoulou et al. PALGRAVE MACMILLAN New York.

Artikeln diskuterar hur Participatory Design i professionella kontexter 
hjälper till att synliggöra, artikulera och refl ektera över en arbetspraktik. Den 
visar hur dessa erfarenheter ger mening under projekttiden och att de inte kan 
’frysas’ eller kanoniseras ’en gång för alla’ till en ’Best practice’. De måste ständigt 
formas, omprövas och formas på nytt. (Artikeln bygger på projektet KLIV.)

Artikel 3
Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2004) On The Spot Experiments Within Healthcare.
Proceedings of  Participatory Design Conference 2004, Toronto.

Artikeln har ett metodologiskt fokus och beskriver hur vi genomfört 
verksamhetsnära designexperiment i brukarnas miljö. Den beskriver och 
diskuterar ett antal sådana experiment där teknik och medieinnehåll tillåts 
samspela med vardagliga verkliga situationer. Den visar hur dessa ’faktiska’ 
konkreta situationer kan utgöra ett fruktbart ’motstånd’ mot olika designutspel 
och belysa problematik/möjligheter man inte kunnat förutse. (Artikeln bygger 
på projekten KLIV och Vardagslärande)

Artikel 4
Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2005) Indigenous Design: healthcare professional 
using self-produced video in articulating and developing work practices. Proceedings of  IN 
THE MAKING, Nordic Design Reasearch Conference, Köpenhamn.

Artikeln belyser hur sjukvårdspersonal kontinuerligt i någon mening 
kan sägas designa sin egen arbetspraktik. Den diskuterar vidare hur videomediet 
kan agera som ett designmaterial och främja refl ekterande diskussioner om hur 
arbetspraktiken kan förbättras samt hur det ger personalen förutsättningar att 
utforma ’mjukare’, mer ’tillfälliga’ standarder ur ett perspektiv från ”golvet.”. 
(Artikeln bygger på projektet KLIV.)

Artikel 5
Hillgren, P-A., Linde, P. (2006) Collaborative articulation in healthcare settings – Towards 
increased visibility, negotiation and mutual understanding. Proceedings NordiChi 2006, 
Oslo.

Artikeln diskuterar inledningsvis hur patientens situation kan 
synliggöras, artikuleras och förhandlas fram under patientens möte med 
hälso- och sjukvårdspersonal. Den argumenterar sedan för hur rika medier och 
teknologi kan stödja denna visualiseringsprocess, men också hur ’teknologin 
själv’ och dess möjligheter kan synliggöras för såväl patienter som personal. 
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(Artikeln bygger på projekten Vardagslärande och palcom.) 

Artiklarna är skrivna i samarbete med andra författare och som jag diskuterar 
i metodkapitlet går det inte att tydligt markera vem som bidragit med vad. 
Ämnesval och relevanta teoretiska kopplingar har diskuterats gemensamt, 
skickats fram och tillbaka, där alla har lagt till eller dragit ifrån. I vissa fall 
har respektive författare tagit huvudansvar för att redogöra för ett specifi kt 
empiriskt fall, exempelvis har jag beskrivit och redogjort för experimenten på 
Handkirurgen i artikel 3 medan Erling Björgvinsson gjort motsvarande för IVA. 
Experimenten i artikeln har vi dock genomfört tillsammans och likaså har vi 
gemensamt diskuterat resultat och implikationer av dem. 

Avhandlingen diskuterar videomediets förmåga att synliggöra och 
kommunicera en praktik och det vore synd att inte nyttja det även i relation 
till detta forskningsarbete. I de fall där det fi nns relevant videodokumentation 
och där det inte föreligger några etiska eller andra hinder att göra fi lmsekvenser 
allmänt tillgängliga kommer jag att hänvisa till dem i texten och göra dem 
åtkomliga via webben på följande webbadress.:

http://webzone.k3.mah.se/k3pehi/PhDVideos

Ett och samma videoexempel kan belysa fl era aspekter och kan därför bli 
refererat till vid fl era olika ställen i avhandlingen. Se referenslista sidan 118 för 
en förteckning över samtliga videoreferenser.
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2. Processen –metoder, design, forskning och 
samarbete

Metodologiskt kommer jag att relatera mig till mer etablerade forskningstraditioner 
som aktionsforskning, participatory design och etnografi , men jag kommer 
också att diskutera de specifi ka implikationerna av en designforskningsdiskurs 
samt hur en sådan kan valideras. Jag kommer att försöka visa att participatory 
design kan gå bortom det inkrementella utvecklingsprojektet mot det mer 
innovativa. Vidare kommer jag att försöka teckna de utgångspunkter jag rört 
mig från och de mål jag rört mig mot. Till sist kommer jag att diskutera hur 
arbetet kan kommuniceras och relateras till omvärlden, samt hur resultaten kan 
ge mening för andra forskare och praktiker.

Design som kunskapande, en egen tradition
Donald Schön betonar att designområdet utmärks av sina egna kunskapande 
metoder (Schön 87). I samma anda som Schön har nyligen Harold Nelson 
och Erik Stolterman argumenterat för att design kan ses som en egen 
kunskapstradition i stället för att betraktas som en variant av vetenskap, konst 
eller teknologi (Nelson & Stolterman 2003). Designteoretikern Krippendorf  
driver en liknande agenda och vill förfl ytta sig från forskning om design mot en om design mot en om
forskning för design som kan formas och utvecklas inom sina egna ramar. Till för design som kan formas och utvecklas inom sina egna ramar. Till för
skillnad från annan forskning är design mer explicit riktat mot framtiden, där 
kunskap, teorier och underlag ibland måste valideras utan några möjligheter att 
följa upp dem genom observation. Designforskning kan därför inte begränsa 
sig till teorier om det som existerar. Den måste utveckla olika metoder för att 
förverkliga det som ännu inte fi nns, genom att föreslå önskvärda förändringar 
och undersöka vilka tekniska, sociala och kulturella konsekvenserna en design 
kan få i framtiden (Krippendorf  2005). En annan central kvalitet vad gäller 
design är ett fokus på vad Nelson och Stolterman beskriver som det analoga, 
det vill säga  en integrerad komplex helhet, utan tydligt defi nierade kategorier 
eller noggrant analyserade beståndsdelar. De menar att en viktig utmaning i 
design är att inte låta analysen bli den dominerande rationella tankeprocessen. 
Enligt dem är de etablerade vetenskapliga och analytiska verktygen inte lämpade 
att hantera ”helheter”. En design är för komplex för att kunna förstås fullt 
ut. Vetenskapliga metoder och verktyg kan vara ett stöd men design behöver 
också stöd av omdömen (Nelson &Stolterman 2003). Som jag snart kommer 
att visa har våra projekt fått stöd från mer etablerade forskningsområden, som 
participatory design, etnografi  och aktionsforskning, men också genomförts 
utifrån en designtradition.
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Konversation, navigering och återkoppling
Ett av de mer centrala ”kunskapande” verktygen i relation till design är Schöns 
begrepp ”refl ektion-i-handling”. Det bygger på att en praktiker/designer har en 
utvecklad kunskap i att föra en refl ekterande ’konversation’ med den rådande 
situationen och det material man arbetar med (Schön 1987). Det brukar beskrivas 
som att materialet och situationen talar tillbaka. Begreppet refl ektion-i-handling 
sätter fokus på dialog och omedelbar återkoppling. Designern/praktikern 
navigerar i relation till omgivningen, och ändrar kurs efter de omständigheter som 
uppenbarar sig. Refl ektion-i-handling skiljer sig från andra former av refl ektion 
via sin omedelbara påverkan på handlingsförloppet. Det handlar inte om att i 
efterhand refl ektera över ett handlande för att vid nästa liknande tillfälle kunna 
handla annorlunda. Refl ektionen är tätt kopplad till de alltid mer eller mindre 
unika och situerade omständigheter som vi rör oss igenom. Ett konkret och ofta 
använt exempel är den improviserande jazzmusikern som fångar upp och går i 
kreativ dialog med sina medmusikanter, men grundprincipen är tillämplig på de 
fl esta professionella aktiviteter. Schön betonar även vikten av att refl ektera över 
sina refl ektioner-i-handling för att utveckla sin kompetens som praktiker/designer 
(ibid). Bengt Molander som delar Schöns intresse för praktiskt kunskapande är 
dock kritisk till att använda begreppet refl ektion i direkt relation till handling 
på det sätt som Schön gör. (Han menar dock att Schön pekar ut något viktigt 
hos praktikern som snarare borde karaktäriseras som en slags uppmärksamhet.) 
Enligt Molander innebär refl ektion att ta ett steg tillbaka för att bättre kunna 
se sig själv och sin situation (Molander 1993). Som jag tolkar Schön pekar han 
på förutsättningar som kan ändra ens tankebanor från invanda mönster. Att ta 
ett steg tillbaka och få överblick/distans skapar absolut sådana förutsättningar, 
vilket vi kommer se i kapitel 6. Men att möta motstånd i en praktik och praktik 
kan också leda in på nya spår och hjälpa till att uppmärksamma den situation 
man befi nner sig i. Detta blev tydligt för mig redan under mitt konstnärsskap där 
fl era av mina kreativa ögonblick skedde i en konversation med min omgivning 
under handling. Spännande öppningar kom sällan under kontemplativa faser när 
jag i lugn och ro med distans kunde ”refl ektera” över mitt material, utan de kom 
vid överraskande konfrontationer, där oväntade sammanträffanden hjälpte mig 
att refl ektera, uppmärksamma och skapa. På samma sätt har ”konversationen” 
med situationer, material och människor varit den starkaste generatorn under de 
projekt jag beskriver i avhandlingen. Den är också en av ledtrådarna till varför 
en i förväg preciserad forskningsfråga inte är en lämplig utgångspunkt för den 
typen av forskningsarbete vi gjort, något jag snart ska vidareutveckla i relation 
till praktikbaserad forskning. Till sist är ”konversationen” med omgivningen 
relevant utifrån de resonemang jag kommer att föra i kapitel 5, där personalen 
kan sägas artikulera-i-handling.
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Att rama in en svårfångad verklighet (omdömen och val)
Nelson och Stolterman hävdar att den dominerande metoden för att generera 
förändring bygger på tydliga och väl defi nierade problem. Det handlar om en 
reaktiv metod, lämpad för mer tama problem. Men många essentiella problem 
kan snarare karaktäriseras som ”wicked problems”, vilket betyder att de inte 
entydigt kan defi nieras, det fi nns ingen stoppregel som avgör när man nått 
målet, de är unika, det fi nns inga lösningar som är tydligt rätt eller fel (Nelson 
&Stolterman 2003). Ofta förekommer konfl iktfyllda ramar och motstridiga 
intressen och värderingar att ta hänsyn till. Schön beskriver hur praktiker och 
designers hanterar dessa situationer genom att välja ut vad som är värt att 
uppmärksammas genom att namnge och rama in dessa aspekter med syftet 
att skapa en enhetlig meningsfull handlingsriktning. En kompetent praktiker/
designer måste förena, integrera eller välja bland dessa för att forma de problem 
som är mest värda att lösa (Schön 1987). Det man främst kan luta sig mot är 
omdömet och det fi nns inga garantier att rätt val görs (Nelson & Stolterman 
2003). Denna typ av överväganden och val har vi gjort genom bägge projekten. 
I Vardagslärandeprojektet utformade vi exempelvis stöd som i första hand 
gynnade patienter, vilket medförde att personalen i större utsträckning var 
tvungna att blottlägga sin praktik. Som designer har man ett stort ansvar och 
makt att påverka; man måste ofta svara på frågan om vad man bör göra i relation 
till vad som går att göra (Löwgren & Stolterman 2004). 

Nelson och Stolterman framhåller vidare att design i grunden är en 
tjänst, ett arbete för en klient (Nelson & Stolterman 2003). I de projekt jag 
varit involverad i har inte klientrollen varit helt tydlig. I någon bemärkelse kan 
man säga att respektive klinik varit klient. IVA bjöd in oss att lösa ett problem 
även om vi löste ett annat. Handkirurgen bjöd inte in oss, vi bjöd snarare in 
dem till ett samarbete. På handkirurgen gled fokus också allt mer mot patienten 
utan att vi för den skull tappade bort kliniken. Löwgren och Stolterman (ibid.) 
problematiserar i viss mån också klientrollen och exemplifi erar med utformningen 
av ett säljstödsystem för bilhandlare; är det då viktigt att bara stödja försäljaren 
eller även ta hänsyn till kunden? Edeholt föreslår ett situationsfokus som central 
utgångspunkt för design snarare än ett aktivitetsfokus som bara utgår från en 
klients perspektiv och där man endast ser produkten och användaren som 
inblandade aktanter. Exempelvis kan utgångspunkten, snarare än aktiviteten att 
”köra bil”, vara en situation av förfl yttning (Edeholt 2004). På så vis behöver 
man inte begränsa uppmärksamheten till bilens form och bilförarens uppgift, 
utan designen kan också beakta sådant som miljöförstöring. Ett situationsfokus 
är nog ett steg i rätt riktning men samtidigt kan en design ha konsekvenser för 
fl era olika slags situationer. Min strategi för att hantera val och beslut har varit att 
ha ett refl ekterande ”analogt” helhetsperspektiv där så många parametrar som 
möjligt har vävts in. Min egen agenda har självfallet också påverkat perspektiv 
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och val, liksom mitt intresse av att utforma en stark design med en egen tydlig 
karaktär, något jag kommer att återkomma till längre fram. 

Praktikbaserad forskning och forskning genom design
Jag har försökt visa att design utmärks av specifi ka förutsättningar, exempelvis 
att det inte fi nns någon självklar utgångspunkt att starta arbetet ifrån och att 
problemen ofta är av luddig karaktär. Designern tar sig istället fram genom att 
vara i ’konversation’ med materialet och situationen. Dessa förutsättningar ligger 
i linje med anspråken inom praktikbaserad forskning. Enligt Brad Haseman 
växer intresset för denna forskningsform framförallt inom områden som 
konst, design och medier, eftersom inte bara kvantitativa forskningsmetoder 
utan också kvalitativa bedöms vara otillräckliga (Haseman 2006). Det centrala 
för praktikbaserad forskning är som namnet antyder ett fokus på praktiken. 
Praktiken är inte bara forskarens studieobjekt utan också forskarens metod. 
Forskningen drivs av praktiken och utgår från denna snarare än från en i förväg 
preciserad forskningsfråga. Utgångspunkten är inget i förväg defi nierat problem 
utan ’en entusiasm inför praktiken’ (ibid s.5), de möjligheter praktiken öppnar 
och vad den erbjuder att ta itu med. Efterhand växer det fram frågeställningar och 
ideér om vad som går att göra (ibid). Visst har vi haft något med oss i ”bagaget” 
när vi kommit till de studerade miljöerna, men som jag skrev i inledningen har 
det inte varit någon bestämd forskningsfråga. Det skulle ha utelämnat många 
potentiella öppningar och möjligheter. Vår praktik, personalens praktik och 
en entusiasm för den gemensamma praktik vi byggt upp i det nära samarbetet 
är snarare det som har varit ”motorn” och den centrala utgångspunkten i vårt 
forskningsarbete.

Praktikbaserad forskning utmärks också av att resultaten visar sig 
tydligast ’i sig själva’ gestaltade i praktik, snarare än genom en återgivning enbart 
uttryckt i ord (ibid). I vårt fall utgörs resultatet av ’en form av medieanvändning 
inom hälso- och sjukvården’. Filmerna som gjorts inom projektet är ’i sig själva’ 
inte resultatet. Resultatet är en ’helhet’ där fi lmerna samspelar med teknik och en 
sociokulturell omgivning. Vissa former av praktikbaserad forskning kan kanske 
återge resultatet och ’yttra’ det i ’sitt eget uttryck’, exempelvis ett musikstycke 
eller en dansakt. Jag får förlita mig på att återge resultatet från våra projekt 
artikulerat i ord och bilder samt med stöd av länkade videosekvenser.

Tankegångar från praktikbaserad forskning går igen i aktuella 
diskussioner om den framtida svenska designforskningen. Peter Ullmark 
uttrycker exempelvis också önskemål om att röra sig mot praktiken, där en 
variant av designforskning kan ses som en forskning ”genom” design. Syftet 
är att nyttja praktiska designkunskaper för att utforska nya möjligheter och att 
skapa exempel som kan inspirera till radikal förnyelse. Det färdiga exemplet kan 
senare granskas kritiskt (Ullmark 2005). De projekt vi genomfört kan enligt min 
mening ses som inspirerande exempel och artikulationerna i denna avhandling 
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som ett sätt att bjuda upp till kritisk granskning av dem.

Participatory Design
Av de mer etablerade forskningstraditionerna är Participatory design (PD) 
den som varit mest infl ytelserik på vårt arbete. En tradition som urspungligen 
infl uerats av skandinavisk kollektiv systemdesign, där demokratiska ideal och ett 
intresse för att designa för ”kompetens” snarare än för ”dekvalifi cering” stått 
i fokus (Ehn 2002). PD har nu till viss del etablerat sig som ett samlingsnamn 
för olika metoder där brukare involveras i designprocesser med syfte att bättre 
anpassa teknik till brukarnas behov (PDC 2004). PD har också fått kritik för 
att inte leda till innovativa lösningar utan snarare inkrementella förbättringar, 
illustrerat av hur ordet ”anpassa” används i föregående mening (Edeholt 2004). 
Som diskurs defi nieras dock inte PD av någon enkel programförklaring eller 
ett formaliserat paradigm utan av det som dess forskare rör sig mot. Inom PD-
forskningen fi nns rörelser som syftar till designprocesser där innovationshöjden 
övergår en enkel anpassning. Det jag vill lyfta fram och som gör att PD varit 
givande för mig är områdets intresse för ”det reella”, för ”helhet”, ”ansvar” och 
”perspektiv” samt intresset för experimentella metoder. Det fi nns också aktuella 
exempel på ett allt större intresse för att tränga längre ut i verkligheten mot det 
reella, bortom förenklade samarbetsformer enbart drivna av workshops. Man 
siktar snarare på en ansats där gränserna mellan design och implementation 
suddas ut, och där intresset koncentreras till appropriering av teknik i den 
faktiska miljön (se t.ex. Hartswood et al 2000, Dittrich et al 2002, Karasti & 
Syrjänen 2004). Dittrich et al. myntade begreppet ”PD in the wild” för denna 
ansats som skulle visa sig väldigt fruktbar för oss, vilket jag återkommer till.

Aktionsforskning/Intervention 
Ett annat väletablerat forskningsområde som ligger nära det arbete vi gjort är 
aktionsforskning. Om designerns agenda är att försöka lösa praktiska problem 
och den traditionella forskarens agenda är att generera vidareförbar kunskap 
så har aktionsforskaren ett intresse av båda. Aktionsforskning har växt fram 
ur försöken att producera kunskap som är ”användbar” för praktiker; den 
gemensamma grunden bland aktionsforskare är att försöka förändra samhället 
i en bättre riktning och att ’hitta frigörande alternativ’ genom att utmana det 
etablerade ”status quo” (Argyris et al. 1985). Liksom de projekt vi genomfört tar 
aktionsforskning sin utgångspunkt i lokala specifi ka kontexter med en intention 
att förändra dem i mer önskvärda riktningar. Kunskap om kontexten produceras, 
men inte genom att iaktta utan genom att intervenera och försöka påverka 
miljön där resultaten av interventionerna successivt utvärderas (Brandt 2001). 
Interventionen utmanar och kan blottlägga kunskap i den studerade kontexten 
som inte skulle blivit synlig enbart genom observation (Argyris et al. 1985). I 
projekten har vi inledningsvis arbetat etnografi skt inspirerat, men i likhet med 
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aktionsforskning har en stor del av vår kunskap om kontexterna tillkommit 
genom intervenerande experiment. Sådana experiment har ibland haft inslag av 
provokation, till exempel då vi laborerade med att se deras sjukvårdsverksamhet 
ur utmanande metaforiska perspektiv (se s.25).

Allmänt sett är det så att kunskapen som produceras genom 
aktionsforskning i första hand ger mening inom den aktuella kontexten och inte 
utan vidare kan ”tillämpas” i en annan miljö. Resultaten måste föras vidare genom 
refl exiv överföring, det vill säga att de måste prövas genom nya interventioner 
i andra miljöer och de forskare som drar nytta av dem måste refl ektera över på 
vilket sätt de kan ge mening i dessa andra sammanhang (Messeter 2000). På 
samma sätt är de resultat jag försöker peka på i denna avhandling tätt kopplade 
till de kontexter där de genomförts. Teman och mönster kan appliceras i 
andra sammanhang men måste approprieras och anpassas för andra specifi ka 
situationer. 

Etnografi 
Etnografi  är också ett forskningsområde som har fått en betydande roll i 
relation till design och IT-forskning, dels via området CSCW (Computer-
Supported Cooperative Work) men också via PD, där det setts som en möjlighet 
att synliggöra brukarnas perspektiv (Dourish 2006). Etnografi  är ett brett och 
inte helt enhetligt fält men en gemensam grund bygger på ett intresse för hur 
människors handlingar och beteenden får sin mening genom det sammanhang 
och det sociala nätverk där de ingår. Metodologiskt inkluderar etnografi  ofta 
observation, intervjuer, deltagande i praktik, men även tolkning av data för 
att skapa ett meningsfullt sammanhang (Blomberg et al 1993). Vi är inga 
utbildade etnografer och våra anspråk skiljde sig från kärnprofessionens. Vi har 
inte bedrivit etnografi  i den bemärkelsen att vi kopplat våra observationer till 
ett etnografi skt teoretiskt ramverk eller att vi skrivit etnografi sk text. Liksom 
andra designforskare med etnografi ska intressen har vårt motiv för att använda 
etnografi  i första hand varit att hitta öppningar för möjlig design (se exempelvis 
Johansson 2005), men också för att försöka förstå hur tekniken samspelar med 
brukarnas miljö. Dourish har kritiserat vad han menar är den vanliga synen 
på etnografi ns roll inom IT-forskning, nämligen etnografi  som en ’neutral’ 
datainsamlingsmetod för att precisera en kravspecifi kation (Dourish 2006). 
Vårt syfte har heller inte varit ”datainsamling” utan snarare att via etnografi ska 
observationer arbeta fram ett underlag för att tillsammans med brukarna kunna 
föra en dialog kring frågor om teknik, sociala relationer och meningsskapande 
aktiviteter. Resonemangen i våra artiklar (liksom i denna avhandling) bygger 
på etnografi skt inspirerad observation, dialog, intervention och experiment i 
brukarnas miljö.
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Vi har observerat personalens och patienternas miljö (om än i begränsad 
omfattning) i bägge projekten med fokus på både personer och platser. I ett PD-
projekt av den form vi bedrivit får man en bra möjlighet att diskutera praktiken 
med brukarna vilket ger en ganska bra bild av deras verksamhet. Dock kan jag 
se två betydande skäl för att utöver diskussionerna även observera miljön. Dels 
fi nns ett etnografi skt grundläggande motiv att komma förbi vad Argyris & Schön 
benämner som ’espoused theories’, det vill säga idealiserade handlingsförlopp 
och formella procedurbeskrivningar. Mycket av den meningsskapande 
verksamheten inom en praktik sker enligt Argyris & Schön snarare via ’Theories 
in use’, alltså de teorier aktörerna inom en praktik använder för att få vardagliga 
aktiviteter och handlingsförlopp att fungera i praktiken. De är ofta oartikulerade, 
inbäddade och situerade och inte åtkomliga via frågor (Argyris & Schön 1996). 
Det andra skälet för att observera är att aktörerna i den studerade miljön inte 
kan veta vilka aspekter av deras praktik eller miljö som kan ge mening för mig 
som designer. I bägge projekten har personalen inledningsvis tenderat att 
försöka vara tillmötesgående och mer explicit redogöra för vad de tror kan vara 
intressant för oss, utifrån den bild de har av en interaktionsdesigner. Muntliga 
redogörelser har därför fokuserat på tekniska artefakter och formaliserad 
informationshantering. De designöppningar som vi fann och slutligen tog fasta 
på var snarare de informella aspekterna av deras verksamhet.

Videoetnografi  är ett kraftfullt angreppsätt då det fångar upp mer än vad 
man hinner med att observera, men det är samtidigt tidskrävande att analysera 
det inspelade materialet. Den främsta fördelen är att man kan återgå till materialet 
och tolka och analysera det utifrån nya perspektiv allt eftersom dessa genereras 
(Suchman & Trigg 1991). I KLIV-projektet använde vi inledningsvis ingen video 
eftersom vi upplevde det som påträngande i den extrema miljön med de svårt 
sjuka patienterna. I Vardagslärandeprojektet bidrog videoetnografi n däremot till 
utvecklingen av designförslag (se artikel 3). 

Vi har främst använt video för att studera hur våra designutspel gett 
mening för brukarna. Suchman et al argumenterar för en ansats av ’etnografi  
av teknik i bruk’ där brukarnas användande av prototyper på samma gång 
exponerar och förändrar deras arbetspraktik. Prototypen och praktiken 
konstituerar varandra ömsesidigt, där såväl praktik som artefakt kontinuerligt 
kan modifi eras (Suchman et al. 1998). Denna ansats har varit mycket fruktbar i 
bägge projekten.

Videomaterial används ofta i relation till interaktionsanalys där man till 
exempel studerar i detalj hur personer på videon rör sig och agerar med kroppen 
i relation till varandra och till olika artefakter (Suchman & Trigg 1991).  I vissa 
fall har vi använt noggranna analyser av detta slag (se exempelvis artikel 5) och 
samtliga transkriptioner kommer från videomaterial.
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Validering 
Efter översikten av etnografi , aktionsforskning och PD tänker jag nu återgå till 
design och speciellt till frågan om hur design kan valideras, eller kanske snarare 
frågan om hur kunskap som framställs genom design kan valideras. Krippendorf  
påpekar att validering av design skiljer sig från annan vetenskaplig validering på 
fl era sätt, bland annat genom att design riktar sig mot framtiden och det som ska 
valideras därför är skeenden och artefakter som ännu inte fi nns. 

En annan aspekt är att validering av design kräver fl era olika förståelser 
av artefakten. Krippendorf  menar att utöver den egna förståelsen av artefakten 
och de konsekvenser den kan ha (där exempelvis ingenjörer kan undersöka 
artefakten, mäta dess effektivitet och bygga sina resonemang på mekanik, 
aerodynamik eller hydraulik) måste designern också undersöka artefaktens 
potentiella sociala relationer. Det gäller helt enkelt att skapa en förståelse 
för hur den tilltänkta målgruppen förstår och skapar mening kring möjliga 
artefakter, något Krippendorff  betecknar som en ”andra ordningens” förståelse 
(Krippendorf  2005). I vårt arbete har vi främst förlitat oss på de etnografi skt 
inspirerade arbetssätt som beskrevs ovan för att utforska den andra ordningens 
förståelse.

Till frågan om validering av design lyfter Krippendorff  också fram 
variabiliteten, vilket avser designerns förmåga att skapa ett rum av olika 
möjligheter. Han menar att ju fl er övervägda designalternativ som undersökts, 
desto starkare är argumentet för att designen vilar på tillräcklig grund. 
Designers måste också kunna bedöma vilka möjliga framtider som innebär 
en förbättring. Krippendorf  menar vidare att teorier från andra diskurser, 
som t.ex. perceptionspsykologi eller sociologi, kan användas för validering. De 
måste dock alltid omtolkas och anpassas för den rådande designsituationen. 
Designers måste dessutom alltid vara medvetna om deras begränsningar och 
om vad omtolkningen kan innebära. Mer allmänt sett måste designforskning 
karakteriseras av en kontinuerlig refl ektion över det egna arbetet och hur det kan 
underbyggas med argument på ett gediget och lämpligt vis (ibid). 

Om ”den andra ordningens” förståelse kan luta sig mot andra discipliner 
såsom etnografi , så fi nns det också en validering som är mer specifi k för 
design. Exempelvis kan en forskningsdriven designprocess enligt Krippendorff  
översiktligt ses som en systematisk ökning av antalet olika möjligheter, följt 
av en väl underbyggd reduktion av antalet med inriktning mot de förslag som 
förefaller kunna medföra förbättringar (ibid.). Under vårt arbete har denna 
ökning respektive reduktion till viss del varit sammanfl ätade och vi har inte 
heller utgått från en variation i blindo. Miljön har gett vinkar om olika öppningar 
och möjligheter, vi har försökt provocera fram ännu fl er, och i dialog med miljö 
och brukare har möjligheterna sedan korsbefruktats och värderats i allt skarpare 
situationer. ”Lösningarna” i projekten har mejslats fram utifrån en mängd vaga 
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ideér och är avsiktligt lämnade med luddiga kanter när vi avslutat projekten. 
Krippendorff  framhåller också perspektivväxling som ett sätt att spänna ut 
designrymden och skapa variabilitet. Exempel på sådana växlingar kan vara att 
använda metaforer eller olika teoretiska perspektiv lånade från andra discipliner 
(ibid). Även Schön har betonat metaforens potential att få oss att ”se” saker 
från ett nytt perspektiv, något han benämner generativa metaforer. Schön ger 
ett exempel där penseldesigners kommer att se penseln som en pump, vilket 
förskjuter intresset från penselstråna till utrymmet mellan stråna. De upptäcker 
då att detta utrymme fungerar som kanaler som pumpar fram färgen. Det som 
gör denna typ av generativa metaforer så kraftfulla är att alla egenskaper som 
källdomänen innehar ärvs av måldomänen. Allt man  vet om till exempel pumpar 
kan potentiellt ge mening och relateras till  penseln (Schön 1993). Inledningsvis 
använde vi också en mängd olika metaforer i KLIV-projektet med syfte att få 
personalen att se sin egen miljö på nya sätt och för att generera ideér. För att 
spänna ut designrymden ordentligt utgick vi då från vad Lund beskriver som 
”skeva” metaforer där det är en stor skillnad mellan käll- och måldomänerna. 
och det därför fi nns en osäkerhet om vad de kan generera (Lund 1999). Vi 
utgick från mängder av väsensfrämmande miljöer – som till exempel fotboll, 
politik, varuhus, jordbruk och teater – och plockade ut nyckelbegrepp från 
dem. Jordbruksmetaforen ledde till frågor som: Vem sår och skördar kunskap? 
Finns det ogräs bland kunskapen? Återvinner man kunskap? Varuhusmetaforen 
genererade frågor som: Får vem som helst skylta på avdelningen? Pågår det 
ett uppmärksamhetskrig? Politikermetaforen genererade exempelvis: Finns det 
populister på avdelningen? Var fi nns talarstolen? Från teatermetaforen fi ck vi 
frågor som: Vem är suffl ös? Får man applåder efter utförd föreställning? Dessa 
frågor, begrepp och nya infallsvinklar följde sedan med i den fortsatta dialogen 
med personalen. Det är slående att nästan alla de frågor jag nämnt här som 
exempel på olika sätt blev relevanta i KLIV-projektet.

Designarbetets framtidsperspektiv ställer onekligen särskilda krav på validering. 
Vad kan man överhuvudtaget förutsäga om framtiden? Vad kan man bygga 
på om man vill generera innovativa ideér som kan ge mening i en framtid? 
Edeholt menar att det inte går att forma en framtid enbart genom att analysera 
nuläget, om man vill att den tänkta framtiden (designen) ska vara innovativ. Vi 
är enligt honom starkt präglade av ett ”är”-tänkande trots att vi arbetar med 
framtidsinriktning och han efterlyser snarare ett ”borde”-tänkande. Dock fi nns 
det enligt Edeholt vissa saker som vi kan förutse och bygga på. Ett exempel 
är sannolikheten för en fortsatt dekonstruktion av tekniska artefakter, där vi 
redan sett hur den gamla centralspisen mer och mer brutits ner i komponenter 
som ugn, spishäll, brödrost och vattenkokare (Edeholt 2004). Jag menar att 
framtiden inte hänger fritt i luften. Det fi nns fl era ”är”-saker att ta med sig. Även 
om många teorier bygger på analyser av dåtid och samtid är det troligt att de 
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har relevans även framöver. Betrakta till exempel huvuddelen av det teoretiska 
ramverk som den här avhandlingen bygger på: teorier som visar på mänskliga 
handlingars situerade natur och det sociokulturella perspektiv som visar på det 
täta samspelet mellan människor och artefakter. Ett sådant teoretiskt ramverk 
lär ha fortsatt relevans för hur man designar IT-artefakter och tjänster, men 
det man kan diskutera är förstås om det är en del av en interaktionsdesigners 
utgångspunkter snarare än ett medel för att stimulera innovativa idéer. Jag 
återkommer till det längre fram. Även om dessa teorier gör en uppmärksam på 
det ”situerade” och ”inbäddade” så måste den specifi ka naturen i de situerade 
handlingarna undersökas från fall till fall via exempelvis etnografi ska metoder 
eller participatory design.

PD som kollision  
Om man nu tar ”framtidsperspektiv” och ”innovation” som två centrala 
kvaliteter i en forskningsinriktad designprocess kanske det ter sig märkligt 
med ett stort fokus på PD. Edeholt menar att om man utgår från brukarnas 
nuvarande situation tenderar designprocessen att leda till en utveckling av denna 
situation snarare än skapandet av en genuint ny situation (ibid). Brukarna vill 
upprätthålla sin (ofta till viss del välfungerande) vardagspraktik och kunna 
nyttja de erfarenheter de byggt upp i relation till denna, samtidigt som det i 
designprocessen vore önskvärt med en refl ektion över helt andra nya alternativ 
och möjligheter. Ehn (1988) beskriver detta som paradoxen mellan ”tradition och 
transcendens” och använder Heideggers termer för att diskutera hur den tysta 
oartikulerade praktiken som är Zuhanden (till hands), via ett ”sammanbrott” 
av arbetsfl ödet kan göras synlig, explicit och tillgänglig för refl ektion, med 
andra ord Vorhanden (för handen). Min ståndpunkt är att en väl genomförd 
PD-process inte nödvändigtvis bara måste leda till en ”utveckling” av befi ntlig 
praktik. Utgångspunkten är inte bara vad brukarna gör idag, utan snarare hela 
den dynamik som fi nns inbäddad i deras praktik med motstridiga agendor och 
som dessutom utmanas av en utomstående designer. Deras praktik är inte heller 
alltid helt synlig eller entydig. Lokala perspektiv och politiska dilemman måste 
artikuleras och kan komma att överraska. Mycket är inbäddat i deras praktik och 
många agendor synliggörs först i mötet mellan designer och brukare. Mogensen 
föreslår ”provotyping” som ett sätt att utmana en praktik. Tanken är inte, som 
med vanliga prototyper, att bedöma hur väl en bestämd idé fungerar, utan 
snarare att med konkreta utspel generera en kollision med praktiken (Mogensen 
1991). En lyckad kollision mellan designer och olika brukare ger en möjlighet att 
pendla mellan Zuhanden och Vorhanden i fl era iterationer. 

I KLIV-projektet kan man säga att deras praktik tekniskt till stor 
del stöttades av ett textbaserat och kategoribaserat journalsystem. Vi utgick 
inte från detta stöd eller denna praktik, inte heller vidareutvecklade vi den. 
Mötet och kollisionen mellan våra perspektiv tydliggjorde helt andra aspekter 
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av personalens praktik, mer situerade och dolda för dem själva. Till exempel 
kunde vi tillsammans lyfta fram den utpräglade muntliga kulturen och deras 
kontinuerliga interna utvecklingsarbete. I en bemärkelse byggde vi på och 
utvecklade deras praktik, men det stöd som utformades genom samarbetet 
innehöll även element som inte var inkrementella förbättringar utan genuint 
nya, bland annat de starka refl ekterande inslagen. 

PD har för mig varit ett sätt att både lära känna de krafter som är i 
spel och få möjlighet att spela med dem, att påverka och bli påverkad av dem, 
att skapa den andra ordningens förståelse som Krippendorff  efterlyser. PD 
kan hjälpa en att kasta ljus på och förhålla sig till ”det reella”, till frågor om 
helhet, perspektiv och ansvar. PD är inte utan problem och det fi nns säkert 
en risk för de kompromisser Edeholt betonar om man orefl ekterat jämkar 
samman motstridiga agendor. Jag menar å andra sidan att om man fullständigt 
ignorerar brukarnas nu-situation riskerar man att få en ”innovation i blindo”. 
Designprocessen skulle kanske mer likna en evolution, säkert med många 
annorlunda nya ”arter”, men sådana som inte skulle kunna överleva länge. 
Med designutspel som kanske är ”nya” men som är godtyckliga i relation till 
brukarna där andra i efterhand bedömer vilka som ska överleva. Förvisso har 
evolutionen skapat vidunderliga ting men det är en mycket långsam process. En 
designprocess där designern agerar ”utmanare” och skapar kollision och dialog 
med brukarna och utforskar betingelserna för vad som kan vara ”livsdugligt” ger 
förutsättningar att vara proaktiv och nyskapande, även om man aldrig vet hur 
brukarna i sista änden approprierar olika former av teknik.

Politik, värderingar och ”Artful Integration”
Även om innovation är centralt så fi nns det fl er agendor att ta hänsyn till när man 
utformar en designprocess. Organisatörerna av Participatory Design Conference 
2004 lyfter i inledningstexten till proceedings fram ‘Artful Integration’ som en 
central kvalitetför PD-området:

Artful integration calls attention to the collective interweaving of  people, artifacts and processes 
to achieve practical, aesthetic or emancipatory syntheses (Clement et al 2004).

Begreppet ”Artful integration” myntades ursprungligen av Lucy Suchman i 
en polemik mot visionen att ett tekniskt system ”i sig själv” skulle kunna lösa 
alla upptänkliga problem. Suchman förespråkar istället hybriden där system 
komponeras av heterogena medier, material och praktiker. Design blir enligt 
henne då en fråga om ”Artful integration” av de socio-materiella relationerna av 
multipla, heterogena element och den kollektiva, situerade sammanfl ätningen av 
människor, artefakter och processer. ”Artful Integration” sätter återigen fokus 
på helhet, perspektiv och ansvar. För vem designar man, vilka utgångspunkter 
tar man spjärn mot, vilken är ens egen roll och ansvar? Det fi nns enligt 
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Suchman inget objektivt fågelperspektiv, utan enda sättet att skapa en ansvarsfull 
utgångspunkt för design är genom att gå in i kontexten snarare än att stå utanför. 
Att bjuda upp många delvisa utgångspunkter till förhandling om en punkt att 
kunna ta ansvar ifrån. Att erkänna och tydliggöra de synliga och osynliga faktorer 
som bidrar till ett tekniskt system samt att placera oss själva och ta ansvar i detta 
nätverk. Ingen enskild aktör har mer än begränsad makt att kontrollera teknikns 
utveckling (Suchman 2000).

Värderingar, värdekonfl ikter och hur de kommer i spel i en designprocess är 
en komplex problematik, men som designer kan man inte bara överlåta dem åt 
andra och inbilla sig att man agerar neutralt. Jag menar i likhet med Suchman 
att det inte fi nns något neutralt perspektiv eller någon ”ickepunkt” att designa 
ifrån eller mot. Även om de ”demokratiska ideal” som präglade skandinavisk 
systemutveckling inte längre har samma genomslag inom PD så designar man 
för den skull inte i ett vakuum. Det är förvisso gott om svåra frågor: Vems parti 
ska man ta? Vilka agendor ska man gynna? Och för mig står det klart att man 
inte kan ignorera sådana frågor. Ehn presenterar ett förhållningssätt som är mer 
modest och pragmatiskt än de politiska utgångspunkter som låg till grund för 
tidig PD. Han introducerar den ”kollektive” designern, som är medveten om 
politiska dilemman och som intresserar sig för realpolitik snarare än förenklade 
demokratiska visioner. Den ”kollektive” designern är ingen neutral expert utan 
snarare en pragmatisk förändrare med en etisk agenda och en självrefl ekterande, 
humanistisk hållning (Ehn 2002). Jag menar att Ehn och Suchman presenterar 
en begreppsapparat som kan leda en bra bit på vägen mot punkter att designa 
ifrån och mot. Multipla lokala perspektiv kan aldrig ge en heltäckande eller sann 
utgångspunkt, men de ger trots allt en fastare grund. Även om det inte fi nns 
någon garant för det ultimata perspektivet, så bidrar en kollektiv refl ektion, där 
inblandade parter kontinuerligt kan synliggöra och förhandla sina perspektiv, till 
situation som är mer gynnsam för de fl esta parter. Viktigt är även en kontinuerlig 
refl ektion kring den egna rollen, med frågor kring vad jag försöker göra här 
och för vem. I båda våra projekt har det helt klart funnits politiska agendor. Vi 
har involverat så många av personalen som möjligt från alla personalgrupper: 
undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, sekreterare, läkare med fl era. 
Läkarnas roll är viktig då de oftast har större makt att påverka hur praktiken ska 
förändras, men vi har i första hand sökt en spridning bland personalgrupper 
samt fördjupat samarbetet hos dem som varit mest intresserade. En engagerad 
motpart som är beredd att gå i förhandling ger bättre förutsättningar för att 
inbäddade agendor och möjligheter ska komma fram i ljuset. 

Inte bara designprocesserna utan även de resultat som kommit ur dem 
har politiska och demokratiska förtecken (vilket kanske är helt naturligt). KLIV 
medger exempelvis att praktiken skapas, utvecklas, upprätthålls ur ett perspektiv 
från ”golvet”, till skillnad från de vanligare försöken att forma praktiken 
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genom standardisering som uttrycker mer hegemoniska, totalitära perspektiv 
”uppifrån.” I Vardagslärandeprojektet tog vi patientens roll, den svagare och 
mer utelämnade parten, men vi gjorde det i stark samverkan med personalen på 
handkirurgen. En sista central punkt kring värderingar, politik och agendor är 
att den design som utformats i projekten inte är totalitär, en gång för alla given 
eller fi x i sin karaktär. Den bygger på öppenhet där koncept och innehåll inte är 
låsta utan möjliggör en fortsatt förhandling kring olika agendor under lång tid 
efter det att designern lämnat scenen.

Ready-made design och skarpa experiment i vardagsmiljö
Med KLIV-projektet till stora delar implementerat och rullande föll det sig 
naturligt att titta i backspegeln och fundera över vad det var vi hade designat. 
Vi hade uppenbarligen inte designat några handdatorer, videokameror eller 
streckkodsläsare. Inte heller någon programvara, varken för inspelning, redigering 
eller uppspelning av video. Vi var ju inte precis heller de första att använda video 
som ett stöd för lärande i en arbetskontext (se exempelvis Passarge & Binder 
1996) eller för den delen att länka video till streckkoder (Buur et al 2000). Det 
intresse projektet genererade såväl nationellt som internationellt tydde dock på 
att där fanns något nytt värt att uppmärksamma. Min kollega Erling Björgvinsson 
föreslog att vi kunde försöka göra en koppling till konstnären Marcel Duchamps 
”Ready-made”-begrepp (Björgvinsson & Hillgren 2002). Begreppet härrör från 
1914 då Duchamp placerade en fl asktorkare i ett konstutställningssammanha
ng. Istället för att skapa ett nytt konstobjekt försköt Duchamp den kreativa 
handlingen mot den mening som skapades i mötet mellan objektet, kontexten 
och betraktarna (Duchamp 1957). Vi argumenterade för att streckkodsläsarna, 
handdatorerna kunde ses som ’ready-mades’ där något nytt hänt i relationen 
mellan dem, kontexten och brukarna (Björgvinsson & Hillgren 2002). Inom 
ramen för den här avhandlingen fi nns det även en annan koppling till begreppet 
ready-made – men det återkommer jag till i det avslutande kapitlet. 

Man behöver dock inte vända sig till konsten för att fi nna perspektiv 
som inkluderar mer än skapandet av nya artefakter. Bland annat inom PD-
området fi nns liknande tankegångar. Hartswood et al menar exempelvis att 
med den uppsjö av tekniska ting som idag går att köpa överallt blir det centrala 
problemet hur teknik kan kombineras och integreras i en praktik, snarare än hur 
man skapar helt nya tekniska ting. Att arbeta med “off-the shelf-technology” 
(standardteknik) ger enligt dem en möjlighet att snabbt laborera med brukarnas 
vardagsmiljö och få feedback från riktiga brukssituationer. Hartswood et al 
(2000) menar att även om PD-projekt har som mål att vara brukarcentrerade 
brukar de sällan fortsätta in i implementeringsfasen där designen kommer i aktiv 
användning i brukskontexten. Dock är det, enligt Hartswood et al. just i den 
fasen som brukarna utgör den allra mest värdefulla resursen. De får en chans 
att lära känna tekniken, medan vi som designers får en chans att se hur tekniken 
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samspelar med och påverkar miljön och vad som krävs för att uppnå önskade 
brukskvaliteter. När KLIV-projektet initierades så låg teknikutvecklingen på 
gränsen till att medge de bruksformer som projektet förespråkade: den första 
handdatorn som kunde spela upp video med godtagbar kvalitet hade precis 
släppts på marknaden och sedan dess har marknaden formligen exploderat av 
olika kraftfulla tekniska ting som går att experimentera med. 

Under båda projekten har vi utfört fl era experiment med inköpt 
standardteknik i brukarnas vardagsmiljö och i samspel med deras vardagspraktik. 
Detta nära samarbete ”in the wild” sätter alla möjliga agendor i spel, agendor 
som man inte kunnat förutse. Vi anade inte hur intrikat samspelet mellan olika 
medarbetare på IVA och deras artefakter i KLIV-projektet skulle te sig när de 
började se fi lmer på handdatorerna som en del av sin vardagspraktik. (se artikel 
1 och 2) Vi blev lika överraskade när patienterna i Vardagslärandeprojektet 
nyttjade stödet inte bara för sig själva utan även för att kommunicera med 
sina anhöriga (se artikel 3 och 5). Kvaliteten på det innehåll som tekniken varit 
tänkt att mediera har visat sig vara väsentlig och vi har därför lagt stor vikt vid 
det under experimenten. Till exempel har vi riktat vår uppmärksamhet mot 
vilken slags fi lmer som ger mening och ett adekvat stöd. Denna avhandling 
fokuserar också till stor del på sådana kvaliteter. De är tätt sammanvävda 
med vad tekniken möjliggör, men till stor del har det varit lättare för personal 
och patienter att förhålla sig till dessa kvaliteter än exempelvis till vilken slags 
handdator som fungerar bäst. Slutligen kan jag säga angående ready-made 
design att vi under projekten inte har dragit någon skarp gräns mellan designfas 
och implementationsfas utan gradvis glidit närmare en ”skarp” användning, ett 
försök att nosa på de framtida möjligheterna och därmed också forma en stark 
validering av teknikens potential. 

Brukskvaliteter, socialt handlingsutrymme och dynamisk 
gestalt
Jag har försökt teckna en bild av vad det är jag rör mig ifrån och mot som 
designer och redovisa vilka utgångspunkter och vilka agendor jag inkluderar 
och exkluderar. Min utgångspunkt och mitt slutmål är en integrerad komplex 
helhet, men man måste trots det göra val, avgränsningar och överväganden. Jag 
har försökt validera beslut utifrån en andra ordningens förståelse av brukarna, 
främst via etnografi  och PD men också via en ansats av ready-made design 
för att nosa på framtiden. Jag har ansträngt mig för att inte fastna i klientens 
perspektiv eller utgå från en fi xerad och avgränsad brukarsituation. Jag har vidare 
försökt ta hänsyn till politiska dilemman och bjuda upp multipla perspektiv till 
förhandling om framtiden, med avsikten att få en starkare om än inte en absolut 
utgångspunkt. För att komplettera bilden av de krafter som varit med och format 
designbeslut och vägval skulle jag till sist också vilja visa var jag placerar mig, 
samt vilka kvalitetsbegrepp jag lutar mig mot inom interaktionsdesignfältet. 
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Mitt primära fokus och det arbete som denna avhandling redovisar 
har varit riktat mot vad Blomberg et al. beskriver som ”usefulness” snarare 
än ”usability”. Det vill säga den mening och det mervärde brukarna skapar 
och upplever snarare än ett fokus på effektivisering eller bättre användbarhet 
(Blomberg et al 1996). Löwgren & Stolterman försöker på liknande sätt att 
artikulera ett alternativt kvalitetsbegrepp och introducerar ”brukskvaliteter” 
som syftar till att beakta hela situationen och systemet, inkluderande strukturella, 
funktionella, emotionella, etiska och estetiska aspekter av brukskontexten. Inom 
området människa-datorinteraktion, eller MDI, fi nns en tendens att rikta fokus 
mot användargränssnittet och dess kvaliteter bedöms utifrån mätbara värden som 
effektivitet, lärbarhet och prestation. Löwgren och Stolterman problematiserar 
begreppet ”använda” i relation till interaktionsdesign då det ger ett snävt 
perspektiv. Exempelvis talar vi enligt dem sällan om att ”använda” våra hem 
(även om så är fallet). Vi lever i dem kort och gott (Löwgren & Stolterman 2004). 
Tankegången går lätt att applicera på våra projekt, med delvis absurda resultat. 
När använder man KLIV? Är det när någon tittar på en fi lm på en handdator? 
Eller när någon fi lmar? En central brukskvalitet som Löwgren och Stolterman 
lyfter fram är ’socialt handlingsutrymme’, som de illustrerar med en bankomat. 
Man kan diskutera en bankomat utifrån hur själva transaktionen mellan kunden 
och automaten fungerar, exempelvis hur många knapptryck som krävs för att få 
den service som efterfrågas. Den mest centrala kvaliteten ligger dock på ett annat 
plan, nämligen hur bankomaten förändrar våra vanor och möjligheter att spontant 
kunna få tillgång till kontanter snarare än att behöva planera våra transaktioner 
långt i förväg (ibid). På samma sätt minskar bankomaten kundens behov av 
att gå till banken för att göra sina transaktioner vilket avlastar bankpersonalen. 
Bankomaten innebär framför allt en förändring i vårt sociala handlingsutrymme, 
och inspirerade av sådana resonemang har vi försökt arbeta i våra projekt med 
aktiv uppmärksamhet på det sociala handlingsutrymmet och hur vi kan påverka 
det. Löwgren & Stolterman framhåller vidare vikten av de digitala artefakternas 
estetiska kvalitéer, och påpekar speciellt att de ’sträcker sig djupt under skalet.’ 
Digitala artefakter måste enligt dem förstås estetiskt som en upplevelse över tid, 
en ”dynamisk gestalt”, en helhetsbild som gradvis träder fram och förändras 
över tiden, en historia som utvecklas. Den dynamiska gestalten måste beskrivas 
och analyseras som en helhet och kan i viss mån betraktas i termer av ”karaktär”. 
En digital artefakt har en övergripande ”gestalt” eller ”karaktär” som kan 
väga tyngre än dess enskilda egenskaper. En digital artefakts övergripande 
kvalitet är emergent snarare än additiv och kräver en helhetsbedömning. De 
kvalitetsbegrepp Löwgren & Stolterman försöker formulera är inte givna en 
gång för alla utan måste ständigt förhandlas, utvecklas och preciseras i relation 
till nya situationer (ibid). Vi har inte genomfört några kvantifi erbara studier i 
något av projekten för att mäta effektivitet eller andra kvantifi erbara aspekter 
av användbarhet. Märk dock att jag inte menar med det att användbarhet skulle 
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vara oviktigt. I Vardagslärandeprojektet visade det sig att gränssnitt måste 
vara effektiva och begripliga – ha en hög grad av användbarhet – för att inte 
stjäla tid från personalens övriga arbete. I KLIV  behandlade vi uttryckligen 
vissa användbarhetsaspekter såsom vikten av att personalen skulle kunna frysa 
videobilden med en pausknapp, dels för att kunna stoppa och jämföra det egna 
handhavandet med fi lmen och dels för att de ofta avbryts av andra oförutsedda 
händelser en kort stund varefter de vill återgå till fi lmen där de senast stoppade 
den. Vårt huvudfokus och de kvaliteter vi försökt uppnå har dock snarare legat 
på en övergripande nivå. Vilket socialt handlingsutrymme genererar KLIV? 
Vilka övergripande konsekvenser får KLIV för personalens arbetspraktik? Hur 
påverkas relationen mellan läkare och patient i Vardagslärandeprojektet? Vad 
innebär det för patientens familj? En ”god” design måste ses och bedömas som 
en övergripande dynamisk gestalt, en karaktär. Jag som designer bestämmer inte 
ensam denna kvalitet, utan jag involverar och involveras av en mängd agendor 
och samverkar med många krafter. Dock har jag en uppfattning grundad i min 
egen professionella repertoar av exempel och utöver de utgångspunkter och mål 
jag nämnt tidigare för mina designbeslut vill jag framhålla utformandet av denna 
karaktär, denna övergripande gestalt som något jag försökt röra mig mot. Denna 
agenda i samverkan med alla andra agendor som sätts i spel kan i gynnsamma 
fall leda till en form av ”artful integration”.

Ett komplext nätverkande
De teoretiska ramverk jag använder för att validera och kasta ljus över det 
designarbete som bedrivits är till viss del inlånat från andra discipliner som till 
exempel sociologi och hälso- och sjukvård, och jag har försökt anamma dem via 
den refl exiva överföring Krippendorff  efterlyser. Samtidigt består en betydande 
del av det teoretiska ramverket av referenser som är väletablerade och fl itigt 
använda inom designdiskursen: några exempel är Schön, Suchman, Lave & 
Wenger, Wittgenstein och Latour. Dessa bidrar alla med olika aspekter relevanta 
för design, men de delar också en gemensam syn på världen som en komplex 
och ständigt föränderlig väv där människor försöker skapa mening i relation till 
specifi ka punkter och där det inte går att se en design som något isolerat från 
resten av väven. Det kunskapande arbetet i avhandlingen kan också ses som ett 
nära hopkopplande med denna väv snarare än bara ett försök att mejsla fram 
avgränsade kunskapsbidrag, en syn på forskning som jag snart ska utveckla 
främst med stöd av vetenskapssociologen och fi losofen Bruno Latour.

Jag ska dock först kort beskriva hur denna täta kunskapande väv har 
relevans ner på personnivå och speciellt för min och Erlings kunskapande 
relation. Vikten av denna väv understryks även av ett sociokulturellt perspektiv 
på kunskap, där det kollektiva och de nära relationerna mellan olika individer 
samt mellan individer och artefakter betonas snarare än den enskilda individens 
internalisering eller externalisering av ett visst kunskapsstycke (Säljö 2000). En 
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stor del av det kunskapande jag varit involverad i under mitt forskningsarbete 
har präglats av ett nära samarbete med andra personer och en nära relation till 
en mängd artefakter. Under workshops och i sjukhusmiljön har vi varit i ständig 
dialog med sjukvårdspersonal och patienter, och vi har dessutom använt oss av 
olika hjälpmedel och artefakter som inspiration för våra diskussioner. Det har 
också funnits goda möjligheter att agera tillsammans med mer erfarna kollegor 
i olika designsituationer, på möten och workshops och det har blivit tydligt för 
mig att jag successivt lärt mig svårartikulerade saker. Det kan vara hur man talar, 
vad man bör säga eller hur man förhåller sig under viktiga möten eller under 
en designworkshop. Den starkaste och mest betydande relationen har dock 
varit den till Erling där jag kunnat spegla mig och refl ektera över vårt arbete i 
relation till honom. Vi har hela tiden diskuterat, skrivit och skickat texter fram 
och tillbaka mellan oss. Det är inte lätt, om ens möjligt (eller för den delen 
intressant) att tydligt markera vem som gjort vad, eller vem som först kom på 
specifi ka idéer under arbetets gång. Vi har också hela tiden varit måna om att 
betona att projekten skett i ett nära samarbete med personal och patienter. Det 
är inte så att jag och Erling alltid har varit upphovsmän till specifi ka aspekter 
eller idéer som sedan har utvecklats  vidare. Många har bidragit med ideér, men 
vi har däremot – till skillnad från sjukvårdspersonal och patienter, som även har 
utfört sina andra dagliga sysslor – arbetat heltid med projekten. Vi tror också 
att det nära samarbetet bidragit till framgångarna genom att personalen känt 
att projekten varit deras lika mycket som våra. Ett bra exempel på detta var 
när IVA själva anmälde KLIV-projektet till User Awards år 2003 och till och 
med vann tävlingen. I anmälan framkom det ingenstans att projektet var ett 
samarbete med oss, utan det beskrevs helt enkelt som ett system i bruk på IVA 
med vissa förebildliga egenskaper. Arbetet var, med andra ord, vid det laget helt 
approprierat av IVA:s personal.

Kommunicera, placera och koppla designforskning
Det verkar fi nnas en utbredd föreställning att god kommunikation till största 
delen handlar om att formulera sig på rätt sätt. Ett välformulerat budskap kan 
sen överföras till dem som är ämnade att ta del av det. Michael Reddy ger i sin nu 
klassiska essä  om rör-metaforen (”the conduit metaphor”) en möjlig förklaring 
till varför denna fördom är så etablerad. Det gör han genom att visa att det 
engelska språket ofta används på ett sätt som antyder att det kan fungera som ett 
rör eller en behållare, där man kan stoppa in kunskap, känslor och tankar i ena 
ändan och där mottagaren sedan tar ut dem i andra ändan. Han ger fl era exempel 
på hur detta ofta uttrycks metaforiskt i språket: 

One person put his concept into words and the listener must fi nd the meaning in the words and 
take it out of  them, so that it gets into his head (Reddy1993 s.168). 
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Reddy ställer sig kritisk till denna förenklade metafor och presenterar istället 
en syn på kommunikation som innebär hårt arbete och ömsesidig dialog. 
Det är inte bara avsändaren av ett budskap som behöver lägga energi på att 
söka formuleringar utan även mottagaren tvingas anstränga sig för att utifrån 
budskapet försöka konstruera något som ger mening i det sammanhang där 
mottagaren befi nner sig. Reddys ståndpunkt är väsentlig för denna avhandling på 
fl era sätt, bland annat för att hans resonemang ansluter sig väl till sociokulturella 
teoriers betonande av kunskapens situerade natur, något som kommer att löpa 
som en röd tråd genom avhandlingens olika kapitel via de projekt och koncept 
för möjliga IT-stöd som diskuteras. Det är också väsentligt för hur berörda 
forskningsprojekt kan kommuniceras (bland annat genom denna avhandling). 

Bruno Latour har undersökt forskningens snåriga kommunikativa 
landskap och försökt följa forskare, deras artefakter och allt som händer på 
vägen från det situerade forskningsarbetet på fältet till en slutgiltigt publicerad 
artikel. Han menar att vetenskap och forskning inte direkt talar om världen utan 
snarare skapar representationer som distanserar sig från världen, på samma gång 
som de kommer den närmare. 

Latour vänder sig också mot fl era dikotomier som man vanligen fi nner 
inom vetenskapen, som den mellan subjekt och objekt eller mellan samhälle 
och natur. Han ställer sig kritisk till en vetenskaplig praktik isolerad från resten 
av samhället. Forskning är inte bara att hantera ”objektiva” parametrar i ett 
laboratorium. Han föreslår istället att man kan se alla de element som är ”i spel” 
i världen – exempelvis patienter, sjukhus, designartefakter och sjukvårdspolitik – 
som likvärdiga ”aktanter” eller aktörer i ett kollektiv. ”Ju fl er och tätare kopplingar en som likvärdiga ”aktanter” eller aktörer i ett kollektiv. ”Ju fl er och tätare kopplingar en som likvärdiga ”aktanter” eller aktörer i ett kollektiv. ”
vetenskap kan etablera till detta kollektiv desto bättre, precisare, mer verifi erbar och solid blir 
den”(Latour, 1999 s.18). Ju mer resurser man kan koppla sin forskning mot, desto 
fl er möjligheter fi nns det att såväl validera som genomföra den. Ett begrepp som 
kan vara belysande och värt att nämna i sammanhanget är begreppet ”rhizome” 
som Gilles Deleuze och Felix Guattari har introducerat som ett alternativ till 
hierarkiska centraliserade trädstrukturer och dikotomier när det gäller frågan om 
hur saker kopplas ihop och samspelar i världen. 

“Any point of  a rhizome can be connected to any other, and must be. This is very different 
from the tree or root, which plots a point, fi xes an order. The linguistic tree of  the Chomsky 
model still begins at a point S and proceeds by dichotomy. On the contrary, not every trait 
in a rhizome is necessarily linked to a linguistic feature: semiotic chains of  every nature are 
connected to very diverse modes of  coding (biological, political, economic etc.) that bring into 
play not only different regimes of  signs but also states of  things of  differing status.” (Deleuze 
and Guattari, 1988 s.7)

Rhizome-begreppet är relevant så till vida att det kan visa på antalet komplexa 
nivåer och plan där ett designprojekt kan kopplas till världen. Många kopplingar 
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är omöjliga att förutse och kan få oönskade konsekvenser. Som forskare får man 
försöka arbeta med och försöka förstå alla dessa plan. Som designer får man 
försöka förstärka önskade kopplingar och om möjligt skära bort oönskade för 
att uppnå den förändring som anses önskvärd. Latour tar hjälp av den franska 
fysikern Fredric Joliot och dennes forskning under andra världskriget för att visa 
hur många olika slags resurser som krävdes för att åstakomma en kärnreaktion. 
Joliot måste naturligtvis få reaktorn att fungera och förstå vad som hände med 
atomerna i reaktorn, men han var också tvungen att övertyga sina kollegor, få 
militären, politikerna och industrin intresserade, och inte minst skapa en positiv 
bild av sitt arbete hos allmänheten (Latour 1999). På samma sätt kan man säga 
att oräkneliga faktorer bidrog till att göra KLIV-projektet framgångsrikt. För att 
nämna några så var såväl IVA:s chef  som den utvecklingsansvariga sjuksköterskan 
nyfi kna och positiva vilket gjorde det enklare att koppla våra ideér till deras 
verksamhet och tvärt om. Vi lade också ner mycket arbete på att domesticera 
och socialisera tekniken bland personalen. Även om tekniken föreföll vara lätt 
att hantera och förstå (tryck på röd knapp för att läsa av streckkoden) så fanns 
det en tröskel att gå över. Kan handdatorerna gå sönder? Hur kan de ge mening 
i vardagspraktiken? Personalen fi ck prova och leka med tekniken på workshops 
under säkra förhållanden och under vardagliga arbetspass vilket hjälpte till att 
koppla teknikn till deras vardag. Videokameror placerades i den fysiska miljön 
på ställen där de är lätttillgängliga för all personal.

Även juridiska konsekvenser kan påverka huruvida en design blir 
lyckad eller inte. I Sverige behandlas incidenter med patienter vanligtvis i 
Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) istället för i vanliga domstolar. 
Konsekvenserna för personalen är att de kan få varningar och en läkares 
legitimation kan i extrema fall dras in, men det fi nns ingen risk för rättspåföljder 
av det slag som domstolar normalt dömer ut. Tanken är att uppmuntra till att 
misstag blir synliggjorda och lättare att åtgärda. De fi lmer som produceras i 
KLIV och Vardagslärande kräver denna form av klimat och i vissa andra länder 
skulle sådant videomaterial riskera att bli bevismaterial eller på annat sätt utgöra 
ett hot mot personalen som fi lmas. Nyligen aktualiserades problematiken 
via ett fall i Kalmar där en åklagare anmält en sjuksköterskas misstag till en 
domstol. Skulle denna praxis vinna fotfäste i Sverige fi nns en risk att personalen 
inte skulle våga ställa upp på att fi lmas (i alla fall inte i den form som sker i 
Vardagslärandeprojektet där personalen inte granskar det material de släpper 
ifrån sig).

Förutom att en designartefakt eller ett designprojekt kan kopplas till världen 
via en möjlig implementation i en eller fl era kontexter så kopplas de ofta till 
världen i form av beskrivande textrepresentationer. Hur placerar sig dessa 
textrepresentationer i relation till olika personer, fördomar, eldsjälar, begagnad 
utrustning, patienter, politiska strider eller vad det nu kan vara som kommer 
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i samspel med dem? Enligt Latour är det meningslöst att försöka se en enkel 
korrespondens mellan ord och ting som ett sätt att nå någon ”sanning” eller 
validitet inom forskningen. Han föreslår istället att man försöker etablera en 
kedja av successiva transformationer från det empiriska materialet fram till 
exempelvis en forskningsartikel. Varje transformation tillåter en viss översättning 
men behåller samtidigt vissa relationer intakta och det bör vara möjligt att färdas 
tillbaka längs kedjans olika transformationer. Denna cirkulära referens är enligt 
honom något annat än en korrespondens av typen allt eller inget; det handlar 
snarare om att etablera en kedja som är stark som helhet (ibid). I detta arbete 
liksom i de artiklar vi har skrivit fi nns det försök att erbjuda en möjlighet att 
följa fl era resonemang och argument hela vägen tillbaka till empiriska data 
i form av videotranskriptioner (och även få tillgång till videomaterialet via 
webbdistribution). 

KLIV-projektet har dock spridit sig på sätt där det inte varit möjligt att 
göra dessa starkare kopplingar, till exempel i de många korta textrepresentationer 
skrivits om projektet. Dessa har ofta bara beskrivit projektet i korta drag med 
fokus på att personalen själva producerar fi lmer och att fi lmerna är tillgängliga 
via streckkoder och handdatorer. I takt med att de korta textrepresentationerna 
har spridits och intresset för projektet har växt så har fl er och fl er sjukhus 
börjat göra egna fi lmer. Flera centrala kvaliteter med KLIV-projektet har 
dock försvunnit på vägen, bland annat vikten av det spontana fi lmandet och 
att den som fi lmas agerar naturligt, i det tempo och med den röst som känns 
mest bekväm. På samma sätt saknas ofta skälen till att en lokal produktion är 
nödvändig. De fi lmexempel vi sett från andra sjukhus har dessutom ofta varit 
färgade av traditionella instruktionsfi lmer. Ett annat större sjukhus i Sverige 
lade ansvaret för fi lmandet på sjukhusets fotoavdelning eftersom de hade mest 
erfarenhet av fi lmproduktion. Detta förändrade fi lmproduktionen i fl era viktiga 
avseenden, bland annat genom att kontrollen över det fi lmade materialet nu låg 
hos fotoavdelningen snarare än på respektive vårdavdelning. Vid ett gemensamt 
seminarium med representanter från UMAS och det andra sjukhuset tittade 
vi på två olika versioner av en fi lm som handlade om samma utrustning. En 
var inspelad på IVA i Malmö och en på det andra sjukhuset. Det var slående 
skillnader mellan fi lmerna. Det andra sjukhusets fi lm var fi lmad med ett stativ 
och statisk kamera; personen som agerade var anonym, neutral, pedagogisk, 
långsam och använde en pinne för att peka ut olika detaljer. KLIV-fi lmen 
hade ett helt annat uttryck, den var kanske inte lika tydlig och pedagogisk, men 
konsensus bland deltagarna på seminariet var att dess kvaliteter var att föredra. 
Den framstod som mer levande med den rörliga kameran, mer av en kollega än 
en anonym instruktör. Dessa kvaliteter har tillsammans med andra som kommer 
att beskrivas längre fram varit centrala för projektens framgång.

Tankar och idéer sprider sig och en design kopplar sig till världen på många sätt. 
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Inte på ett enkelt och entydigt defi nierat vis, inte heller som en sanning eller 
utifrån en välavgränsad beskrivning. Brian Massumi som översatt Deleuze och 
Guattaris ”A Thousand Plateaus” ställer inledningsvis ett par frågor som ett sätt 
att närma sig författarnas arbete. Hans frågor synes vara mycket relevanta också 
för designprojekt och deras representationer: 

“The question is not: Is it true? But: Does it work? What new thoughts does it make possible 
to think? What new emotions does it make possible to feel? What new sensations and 
perceptions does it open in the body?”(Massumi i Deleuze &Guattari 2004   s. xv)

På vilket sätt kommer denna avhandling att samspela med världen, med andra 
designprojekt och andra aktörer? När det gäller design är en viktig del av 
kunskapsbidraget att fungera som ett bra inspirerande exempel. Därför är det 
viktigt att designprojekt av det här slaget inte bara kopplas mot forskare utan 
också mot praktiker eller de möjliga brukarna av designen eftersom det ofta är 
de som tar tag i, approprierar och utvecklar idéerna vidare. 
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3. Projektredovisningar

I detta kapitel kommer jag att kronologiskt beskriva huvuddragen i det 
designarbete som genomförts i de två projekten. 

KLIV-projektet
Vi blev på hösten 2000 inbjudna av den kompetensansvariga sjuksköterskan Sue 
Harden som arbetade på intensivvårdsavdelningen (IVA) på UMAS för att om 
möjligt kunna hjälpa dem med att utforma ett IT-stöd för kompetensutveckling. 
De hade själva en idé om att man skulle kunna göra något slags interaktivt 
lärandematerial baserat på deras intranät men vi fi ck fria ramar att arbeta utifrån. 
Projektet inleddes med etnografi skt inspirerade undersökningar av miljön.

Fem etnografi ska intryck vi bar med oss
Vi försökte att arbeta förutsättningslöst i så stor utsträckning som möjligt, men 
självfallet hade vi vår egen agenda av att försöka hitta spännande lösningar för 
interaktionsdesignkoncept. Vissa observationer gjorde därför större intryck på 
oss och de bar vi med oss genom projektet. 

Miljön på IVA.
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• Ett tidigt intryck var hur många lager av information det fanns i miljön. 
Utöver de generella lager som utgjordes av maskinernas bildskärmar 
och av olika pärmar, kompletterades miljön med mer skräddarsydd 
kontextspecifi k och temporär information. På infusionspumparna 
satt klisterlappar med text som ”obs styrkan!” Tejpade på fönstret satt 
instruktioner om hur ett nytt formulär skulle användas, och så vidare.

• Det visade sig också fi nnas många initiativ till interna utvecklingsarbeten 
där personalen utifrån olika intressen påverkade och förändrade 
arbetsprocedurer och artefakter. Någon i personalen hade nyligen 
utvecklat ett eget övervakningsark där viktig patientinformation 
sammanställdes. En annan hade precis kommit på ett nytt sätt att tejpa 
fast nutritionssonden på patientens ansikte, en metod avdelningen vann 
ett fi nt pris för. 

• I fi karummet fanns en pärm märkt ”Idag-pärmen” med viktig och 
aktuell information. Vi kunde vid fl era tillfällen se hur den gav 
upphov till diskussioner genom att bara fi nnas fullt synlig och fysiskt 
tillgänglig på det ställe personalen samlades. Idén om en samlande 
och diskussionsgenererande artefakt bar vi med oss i de fortsatta 
dialogerna.

• Arbetet bedrevs i en typisk muntlig och informell lärandekultur, där 
personalen dagligen utbytte erfarenheter och lärde av varandra som en 
del av sitt övriga arbete. De fi ck på det viset kontinuerlig träning i att 
visa, förklara och berätta för varandra.

• Miljön var i ständig förändring på alla möjliga slags vis, något som jag 
återkommer till i nästa kapitel.

Kontextspecifi k information.            
                         

Ett övervakningsark som utvecklats internt på IVA.



41

Kollision och dialog
Under projektets gång hade vi aldrig några avsikter eller förhoppningar om att 
exakt kunna förstå hur deras miljö fungerar. Vi har ingen medicinsk kompetens 
och är, som jag nämnt tidigare, inga utbildade etnografer. De etnografi ska 
intryck vi försökte fånga användes snarare för att kunna generera olika slags 
designutspel gentemot deras miljö. Avsikten var att skapa olika generativa 
kollisioner mellan vårt perspektiv och deras, med avsikt att utveckla relevanta 
och spännande designkoncept. Som ett första utspel utvecklade vi därför olika 
metaforspel som skulle kunna skapa distans till deras arbetsmiljö. Spelen byggde 
på de etnografi ska intryck vi tagit med oss och användes i nästa fas av projektet, 
som var mer dialogorienterad och där vi bland annat höll fl era workshops med 
personalen.

I en workshop fi ck personalen spela metaforspelet ”IVA som familj.” 
Avsikten var att skapa en diskussion om hur olika artefakter domesticeras in i 
ett vanligt familjehem samt hur det sociala samspelet kring dem fungerar. Vi 
försökte därefter se om resonemangen kunde ge mening på IVA. Det som 
kom fram under workshopen var att personalen uppskattade artefakter som är 
samlande och diskussionsfrämjande. En artefakt som i linje med detta ansågs 
vara viktig var tidningen, men i efterhand är det intressant att notera att man 
vid det här tillfället inte menade att videokameran skulle kunna ge någon större 
mening i deras miljö.

En annan workshop behandlade IVA som en trädgård för att belysa hur 
kunskap sås, odlas, växer och skördas på IVA. Den gjorde det tydligt att det fi nns 
och produceras mycket kunskap på IVA men att den inte alltid sprids tillräckligt 
mellan sköterskorna på salarna. Metaforen plockades upp väl av deltagarna och 
präglade språkbruket under workshoppen:  ”Alla är med och sår.” ” Många projekt präglade språkbruket under workshoppen:  ”Alla är med och sår.” ” Många projekt präglade språkbruket under workshoppen:  ”
blir aktuella och blommar upp, sedan ligger de i träda.” ” Man kanske kvävs av ogräs. Vem 
gallrar?” En deltagare placerade en spelpjäs med ett växthus på en av salarna på 
spelplanen och menade att kunskapen är instängd (se video  12a).

Spelbrickor och spelplan för metaforspelet “IVA som trädgård.”
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Generiska byggklossar
En tredje workshop fokuserade på möjlig teknik för att på olika sätt mediera 
den kunskap som redan fanns på IVA. Istället för att presentera olika färdiga 
koncept för personalen under workshoppen så presenterade vi olika generiska 
tekniska möjligheter, i viss mening framställda som byggklossar. Syftet var att 
personalen inte skulle behöva sätta sig in i en komplicerad funktionalitet eller 
fästa sig vid olika detaljer i komplexa koncept som kanske inte passade in i deras 
miljö. Byggklossarna var till stor del inspirerade av Ubicomp-området eftersom 
sådana tekniker ger bättre förutsättningar att integreras i arbetsmiljöer som inte 
liknar traditionella kontor. Som ett sätt att erbjuda ett extra lager till all den 
kontextspecifi ka information de använder presenterades exempelvis möjligheter 
att lägga ut eller samla information via olika former av tags (RFID resp. 
streckkoder). Vi presenterade möjligheter att använda mobila skärmar i olika 
storlekar. Vidare presenterade vi möjligheten att ”bokmärka” apparatvärden 
för att kunna diskutera dem med annan personal vid senare tillfällen. Eftersom 
deras arbetskultur till stor del bygger på en muntlig tradition så presenterade 
vi även olika möjligheter att använda ljud eller video. Workshoppen hölls i en 
tom patientsal och till vårt stöd hade vi liksom i de tidigare workshopparna 
gjort spelpjäser och en spelplan. Vid detta tillfälle hade vi även gjort små 
mockup-modeller av små bildskärmar, tags, digitala pennor och andra tekniska 
byggklossar. Parallellt med de generiska teknikkomponenterna presenterade vi 
också olika slag av kunskapsinnehåll som komponenterna skulle kunna mediera, 
till exempel bra berättelser, medicinsk teknik, praktiska tips och olösta problem. 
Den starkaste responsen fi ck vi på idén att kunna länka digital information till 
miljön. En sjuksköterska tog spontant tag i en liten mockup-skärm och en tag 
och gick bort till en ”andningsblåsa” (utrustning för att underlätta andning) som 
hängde på väggen i patientrummet. ”Kunde man inte ha en sån där tag på denna och så 
kunde man läsa av den med en liten skärm och så fi ck man upp text och kanske en bild på 
hur den ska sättas ihop.” (se video 13a)

En sjuksköterska använder en mockup för att illustrera en idé under en workshop.
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De menade att det kunde vara ett bra stöd att kunna få tillgång till information 
i miljön, även om man kan grunderna. Det ger en trygghet där man kan få 
bekräftelse på saker man redan kan och det ger också en möjlighet att själv repetera 
moment. Dessutom tycker vissa att det är pinsamt att fråga om sådant man 
borde kunna och då kunde det vara skönt att läsa det själv. Det innehållsformat 
som väckte mest intresse var det om praktiska tips. Begreppet praktiska tips 
hade vi snappat upp under de etnografi ska studierna; det används av personalen 
för sådant som inte fi nns nedskrivet i manualer eller journalhandlingar men som 
ändå anses viktigt och därför ofta lämnas över muntligt till nästa skift.

Ideén att spela in ljudmeddelanden till varandra var de tveksamma till då 
de menade att det skulle bli svårt att koncentrera sig på att lyssna i den aktuella 
miljön. Det kan tyckas paradoxalt så här i efterhand då ljudet visade sig utgöra 
en mycket viktig del av KLIV-fi lmerna. Dock uttryckte deltagarna i arbetsmötet 
ett visst intresse för att använda fi lm och vi beslöt att gå vidare med det, liksom 
med digitala länkar.

Utforskande experiment
För att vidare undersöka hur stor potential det fanns att nyttja kontextualiserad 
information och digitala länkar lät vi ett par av personalen gå runt med varsin 
pappskärm i fi ckan under ett arbetspass. Närhelst de kände att de behövde 
någon slags information i sitt arbete där de trodde att en sådan skärm skulle 
vara behjälplig fi ck de säga till oss. De fi ck då berätta vilken slags information 
de skulle behöva för att kunna lösa sin arbetsuppgift. Det kom spontant upp 
fl era exempel under dessa arbetspass, bland annat  hade några problem med 
en portabel EKG-apparat som sällan användes, och där de ville veta hur 
elektroderna skulle kopplas (se video 14a).

Vi gjorde också ett par fi lmer där ett par olika anställda som ansågs 
duktiga på att hantera en viss utrustning spontant och utan förberedelse fi ck visa 
och berätta hur de handskades med utrustningen. Filmerna visades för en stor 
grupp av personalen under ett frukostmöte. Vi hade en idé om att den här typen 
av kollegiala fi lmer skulle kunna fi nnas tillgängliga i deras fi karum. Personalen 
blev förtjusta och förvånade över hur bra fi lmerna var. De trodde inte att deras 
kollegor spontant kunde prestera så pass bra resultat. Dock föredrog de att 
sådana fi lmer fanns tillgängliga ute i arbetsmiljön; fi karummet ville de ha kvar 
som en frizon. Det föll sig därför ganska naturligt att kombinera de två ideérna 
med egenproducerade fi lmer och digitala länkar till en ,där fi lmer produceras 
lokalt och görs tillgängliga på små skärmar via streckkoder utplacerade i miljön. 
Vi köpte en IPAQ handdator som precis släppts på marknaden och som 
kunde spela upp video. En sjuksköterska fi ck sedan utan något annat stöd än 
fi lmsekvenser på handdatorn montera ihop utrustning som hon inte tidigare 
använt. På fi lmsekvenserna förklarar IVAs sjukgymnast hur hon går tillväga för 
att montera utrustningen och väver då in praktiska tips från sin egen erfarenhet. 
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Sjuksköterskan klarade uppgiften utmärkt och menade att hon kände sig säkrare 
än om hon haft skrivna instruktioner. Vi hade undrat om den lilla skärmen skulle 
utgöra en allvarlig begränsning, men skärmens format visade sig tvärtom vara en 
tillgång: sjuksköterskan kunde lätt hålla upp skärmen och jämföra det hon såg på 
fi lmen med utrustningen hon hade framför sig.

Mockup-skärm som en sjuksköterska tog med 
sig i sitt dagliga arbete för att hitta tillfällen till 
kontextualiserad informationsförmedling.

Ett försök att sätta ihop en CPAP med hjälp 
av instruktionsfi lm på handdator.

Filmproduktion (att hitta ett innehållsformat)
Dessa första försök, liksom ett par andra av samma art, gav positiva resultat och 
alla var överens om att den här typen av fi lmer på handdatorer skulle kunna vara 
ett bra stöd. Nästa fråga blev därför hur en fortlöpande lokal fi lmproduktion 
skulle kunna fungera. För att få svar på det så uppmanades alla i personalen 
att komma med förslag på vad som skulle kunna fi lmas. Listan blev snabbt 
ganska lång och vi tillbringade därefter en tid då vi spontant försökte fi lma 
olika medarbetare när de utförde moment som fanns på listan. Inledningsvis 
var många svårövertalade och kände sig obekväma med att bli fi lmade. Vi blev 
erbjudna att sitta och redigera det fi lmade materialet på IVA:s bibliotek, men för 
att öka engagemanget och försöka skapa ett större intresse bland personalen 
satte vi oss i deras fi karum med vår mobila utrustning. Många blev nyfi kna och 
när de såg hur lyckade resultaten var lyckades vi efter hand värva fl er och fl er att 
ställa upp. I den här fasen försökte vi hitta en form av fi lmning som tog till vara 
den situerade naturen i deras arbetspraktik. Det visade sig exempelvis lämpligt 
att klippa i kameran, liksom att inte zooma med kameran utan hellre gå nära och 
följa händerna på den som fi lmades. Vidare fann vi det lämpligt att inte avbryta 
utan låta dem berätta i sitt eget naturliga tempo. Med dessa tumregler etablerade 
lät vi därefter personalen själva ta över fi lmandet. Trots att fl era saknade vana av 
att använda videokamera visade det sig fi nnas fl era fördelar när de tog över. För 
det första uppmuntrade situationen till en dialog och en refl ektion mellan den 
som fi lmade och den som fi lmades om vad fi lmen borde innehålla. För det andra 



45

kände fi lmaren momenten och kunde bättre följa händerna som fi lmades,och 
sist men inte minst kände sig de fi lmade tryggare när det var en kollega som 
fi lmade och uppskattade att de hade möjlighet att se materialet direkt och göra 
om fi lmen om de var missnöjda. De fi lmer som gjordes presenterades också 
för personalen vid återkommande fi lmvisningar i deras bibliotek där vi samlade 
in kommentarer om till exempel vad som fungerade bra, vad som fungerade 
mindre bra, och hur detaljerade fi lmerna skulle vara.

Successiv implementering i enhetens organisation (att ta 
ett steg till)
Fram till denna punkt hade projektarbetet visat på möjligheten att 
egenproducerad video som görs tillgänglig via handdatorer i arbetsmiljön kunde 
fungera som ett bra stöd för personalen. Vi såg dock inget skäl att stanna vid 
den här punkten. IVA:s intresse för projektet var mycket stort och de såg gärna 
att resultaten skulle kunna användas i dagligt bruk. För oss var det en chans 
att studera vad som krävdes för att ta steget från en lovande idé till en daglig 
användning. Två studenter, Viktor Bergquist och Marcus Emilsson från Blekinge 
Tekniska Högskola, kopplades till projektet för att hjälpa till under denna fas. 
Den teknik som behövdes för att implementera projektet köptes in, exempelvis 
streckkodsläsare till handdatorerna. Marcus och Viktor utvecklade ett program 
för att koppla streckkoderna till respektive fi lm (Bergkvist & Emilsson 2002). 

Tekniken som användes i projektet var förhållandevis enkel att använda: för att se 
en fi lm i en handdator så trycker man på en knapp för att scanna av streckkoden 
för den fi lm man vill se. Det sätt att fi lma som utarbetats var också enkelt och 
krävde inga mer avancerade funktioner på DV-kamerorna. Dock insåg vi att 
lättanvänd teknik inte skulle vara någon garanti för att fi lmer skulle produceras 
och användas som en del av deras dagliga verksamhet. Den sista fasen av 
projektet inriktades därför på att socialisera in tekniken i organisationen. Vi 
anordnade bland annat tre externat där sammanlagt 90 av 140 anställda deltog. 
På externaten fi ck samtliga deltagare bekanta sig med en videokamera och göra 
korta presentationsfi lmer av varandra. I grupper fi ck de också producera mer 
komplexa fi lmer (se video 15a). De bekantade sig med handdatorerna genom 
en digital tipspromenad där personalen öppnade frågorna genom att skanna av 
streckkoder i miljön. 

Under hela projekttiden var såväl vi som IVA:s ledning måna om att hela 
personalen skulle känna sig delaktiga. Tanken var att alla skulle kunna göra en 
fi lm. Det bedömdes dock vara nödvändigt att vissa ansvarade för den dagliga 
produktionen. Därför etablerades en fi lmgranskningsgrupp för att ansvara 
för innehållet och se till så att inget medicinskt olämpligt eller direkt felaktigt 
kommer med på fi lmerna. Likaså etablerades en fi lmgrupp som skulle ansvara 
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för att fi lmer överfördes till handdatorerna samt att streckkoder producerades. 
Vidare placerades handdatorer ut på tre strategiska platser i miljön, och en 
speciell videoredigeringsdator införskaffades.

Personal fi lmar under externat.                      
            

Digital tipspromenad med handdator.

KLIV fortsätter på egen hand utan vår medverkan. Personalen fortsätter att 
producera och använda fi lm. De har gradvis vant sig vid fi lmmediet och som ett 
tecken på det fi lmar de även sina julspex och gör dem tillgängliga på avdelningens 
datorer. Intresset för KLIV växer bland andra sjukhus och tankarna sprids…
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Vardagslärande inom hälso- och sjukvården med stöd 
av mobil IT

Att etablera ett konsortium
Upplägget på detta projekt skilde sig på fl era punkter från KLIV. Vi arbetade 
inte lika förutsättningslöst utan tanken var att bygga vidare på KLIV-projektets 
positiva erfarenheter av att använda video. Projektet Vardagslärande fi nansierades 
av KK-stiftelsen vilket kräver motfi nansiering från externa företagsparter. 
Projektet hade därför formen av ett konsortium med fyra företagspartners 
(Anoto AB, Guide AB, Knowledge Partner AB och Sigma Education AB) samt 
en sjukvårdspart i form av Handkirurgiska kliniken vid UMAS.  Syftet var att 
inte bara undersöka förutsättningar för att stödja ett lärande mellan medarbetare 
utan också se på patienternas möjligheter att lära sig mer om sin skada eller 
sjukdom. Vi la inledningsvis mycket energi på att etablera konsortiet genom 
att besöka respektive företag, handkirurgen och andra möjliga externa parter. 
Inriktningen på det förberedande arbetet var att hitta gemensamma intressen 
och områden värda att utforska. 

En engagerad motpart
Liksom IVA är Handkirurgiska kliniken känd som en framstående och 
vital verksamhet. Personalen är van vid att engageras i olika projekt och 
vid att många utomstående personer intervenerar i verksamheten (oftast i 
form av läkarstuderande och ortopedläkare under randutbildning). Det var 
huvudanledningen till att vi valde att försöka få till stånd ett samarbete med dem. 
Man skulle kunna tycka att en mindre framstående klinik vore en mer utmanande 
partner, men erfarenheterna från KLIV pekade på vikten av en professionellt 
engagerad motpart. Personalen kom snabbt in i projektet och under de inledande 
gemensamma workshopsmötena under våren 2003, där även företagsparterna 
medverkade, lyckades de teckna en mycket bra bild av sin verksamhet och vad 
som kunde vara möjligt att göra. Under de inledande workshopparna kom det 
upp fl era förslag som (förvisso modifi erade) skulle visa sig ha bäring genom hela 
projektet. Några exempel var vikten av att försöka förmedla en bild till patienten 
av den väntade processen, och möjligheten att ge patienten specifi ka fi lmer för 
att stödja rehabiliteringsträning eller såromläggning.

Etnografi ska intryck från kliniken
Kliniken har cirka 100 anställda, varav 12 handkirurger, vilket är färre än IVA 
men de anställda är fördelade på fyra patientvårdande avdelningar (operation, 
rehabilitering, vårdavdelning och mottagning) samt administration. Under 
våren delade jag och Erling upp avdelningarna mellan oss; jag tillbringade 
en dag på rehabiliteringsavdelningen (rehab) och en dag på vårdavdelningen. 
Till skillnad från de etnografi skt inspirerade studierna av IVA så valde vi att 
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använda videokameror för att fi lma miljön redan från början. Syftet var att 
följa en anställd under ett arbetspass på respektive avdelning och klippa ihop 
materialet så att det skildrade en typisk arbetsdag. Tanken var att kunna använda 
materialet som ett designunderlag. Det vi fi lmade och klippte ihop visade vi för 
den som blivit fi lmad och dennes kollegor för att värdera hur representativt 
materialet var för personalens vardagsarbete. Karaktären på det materialet jag 
fi lmade på rehab gjorde dock att jag bestämde mig för att ändra fokus från 
en anställds arbetsdag till ett antal patientfall. Patientfallen visade tydligt hur 
sjukgymnaster och patienter gemensamt förhandlar och artikulerar en bild av 
varje patients situation. Det blev också tydligt hur många artefakter som används 
i artikulationsarbetet. Exempelvis använder både personal och patient den egna 
handen för att tydligare kommunicera och visualisera sådant som en skadas 
omfattning, planerade behandlingar, och hur träningar bör göras. Sammantaget 
fann vi mycket som pekade på att fi lm kunde vara ett bra medium för att 
synliggöra och fånga dessa situerade, individuella förhandlingar. 

En patient anländer med ambulans (se vinjett 
i inledningen).                         

En muskel fl yttas från rygg till hand med 
mikrokirurgi.

Filmexperiment på rehab
Utifrån de etnografi ska intrycken från rehab beslutade vi i samråd med en av 
sjukgymnasterna att fi lma tre patienter med senskador. Tanken var att fi lma en 
del med förklaringar om skadan och dess innebörd för patientens vardagsliv, 
samt en del som fokuserade mer på träningsinstruktioner. Det gjordes med en 
fast monterad kamera och patienterna fi ck med sig det cirka 15 minuter långa 
materialet  på en CD-skiva som brändes innan de lämnade kliniken. Patienterna 
var försiktigt entusiastiska och menade att fi lmerna kanske kunde komma till 
nytta, men samtidigt trodde de sig komma ihåg det mesta av vad som sagts. Vi 
hade ingen möjlighet att studera hur fi lmerna användes i deras hemmiljö, men 
ett par dagar senare när vi träffade patienterna igen berättade samtliga att de sett 
materialet fl era gånger. En  av dem hade sett det hela 15 gånger. Samtliga hade 
använt fi lmerna för att visa familj och vänner vad de varit med om, och använt 
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materialet som referenspunkt för att jämföra hur mycket de kunde böja fi ngret 
jämfört med när fi lmen spelades in. De hade även använt det vid träning (se 
artikel 3 och 5 samt video 1b-4b, 6b).

Filmexperiment på mottagningen
Inspirerade av de lyckade experimenten på rehab försökte vi få till stånd en 
liknande fi lmning av en stor såromläggning på mottagningen. Många patienter 
reser långväga ifrån, ibland dagligen under fl era veckors tid, för att lägga om 
sina skador. Tanken med experimentet var att se om en sådan fi lm skulle kunna 
hjälpa patienterna att själv börja ta ansvar för sin omläggning tidigare. Personalen 
menade att de har relativt många fall av denna karaktär som skulle kunna gynnas 
av en fi lm, men av anledningar som är oklara för oss lyckades vi bara få till stånd 
en sådan fi lmning. Patienten i fråga hade en skadad fi ngertopp och till skillnad 
från experimentet på rehab fi ck vi möjlighet att studera hur han använde fi lmen 
i sin hemmiljö. Han fi ck fi lmen på en DVD-skiva och såg den på sin TV. Den 
är enklare i sin karaktär än fi lmerna från rehab och vi var tveksamma till om 
den skulle utgöra ett adekvat stöd. Han följde fi lmen noggrant och spolade 
fl era gånger tillbaka för att se om moment (se video 7b). Filmen visade sig ge 
patienten en stor trygghet och liksom i tidigare fall använde han den för att visa 
för familj och vänner .

Experiment med animerade röntgenbilder
Vid många mottagningsbesök tittar läkaren och patienten tillsammans på 
patientens röntgenbilder som fi nns tillgängliga på en datorskärm mellan dem. 
Läkaren visar och förklarar då utgående från röntgenbilden vilket ingrepp han 
har planerat att göra på patienten. Vi gjorde experiment för att se om man kunde 
ta vara på sådana diskussioner genom att använda programvaran Camtasia som 
kan spela in såväl ljud som det som sker på skärmen. Programvaran ger läkaren 
möjlighet att rita på röntgenbilderna för att understryka det han berättar. Detta 
kan sedan spelas upp som en slags animerad fi lm tillsammans med ljudet från 
deras samtal (se video 9b). Liksom vid fi lmerna som gjordes på rehab visade 
dessa experiment på individuella skillnader mellan vad som sades till patienterna 
och hur de skulle behandlas trots att de hade likvärdiga skador. Vidare fann vi 
även här att patienterna använde materialet för att visa för anhöriga.

Att integrera lovande ideér som en del av den dagliga 
verksamheten
Då vi under KLIV-projektet kunde se vikten av att följa upp lovande ideér 
och se hur de samspelar med en fortsatt vardagspraktik, försökte vi få till 
stånd ett sätt för personalen att själva fortlöpande producera fi lmer. Under 
experimentfasen var det vi som startade och stoppade kameran och brände 
fi lmen på en CD-skiva. För att personalen själva skulle kunna sköta detta köpte 
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vi en DVD-kamera som kan bränna en skiva direkt, utan att den inspelade 
fi lmen behöver fl yttas över till en dator. Med hjälp av några knapptryck på 
en fjärrkontroll kan sjukgymnasten starta och stoppa fi lmningen samt bränna 
DVD-skivan. Kamerans skärm går dessutom att rotera så att han enkelt kan 
se att allt väsentligt kommer med på bild. Återigen visade det sig dock, liksom 
i KLIV-projektet, att en daglig användning och integrering inte bara hänger på 
tekniska funktioner. Till en början gick det trögt med fi lmproduktionen, och när 
vi började undersöka varför visade det sig att DVD-kameran placerats inlåst och 
ouppkopplad i en av sjukgymnasternas rum. I samråd med sjukgymnasterna 
placerades kameran istället väl synlig i ett gemensamt utrymme med linsen 
pekande mot ett undersökningsbord. Detta tillsammans med till synes triviala 
rutiner som att låta strömkabeln sitta i och se till så att det alltid satt en tom 
skiva i kameran verkade fl ytta kameran över den magiska gränsen där den kunde 
komma till daglig användning. Även om fi lmproduktionen nu ökade fanns det 
ytterligare ett hinder av mer teknisk art, nämligen att DVD-kamera vi hade köpt 
inte kunde bränna en skiva förrän fi lmningen är klar. Det gör att patienten måste 
vänta och sjukgymnasten tappar rytmen i det täta fl ödet av patienthantering. 
Sjukgymnasterna fi lmar därför bara extra prioriterade fall som de själva anser är 
värda att lägga extra tid på. I skrivande stund har de planer på att köpa in en ny 
DVD-kamera som kan bränna skivan medan den fi lmar. 

Vad gäller de animerade röntgenbilderna så är den läkare som varit mest 
involverad mycket intresserad av att fortsätta med det projektet. Vi har i nuläget 
dock inte haft förutsättningar för att undersöka vad som krävs för att fl ytta det 
bortom en lovande idé till en daglig använding

Filmexperiment.                     Experiment med animerade röntgenbilder.

Anotoexperiment
Utöver de experiment som nämnts här har Johan Salo som var magisterstudent 
på interaktionsdesign-utbildningen vid K3 gjort ett examensarbete som en del 
av Vardagslärandeprojektet. Hans arbete fokuserade på hur Anoto-teknik skulle 
kunna användas på handkirurgen för att artikulera och synliggöra patienters 
smärtupplevelse. (Anoto-teknik möjliggör att digital information och papper 



51

kan länkas till varandra. Det bygger på att en penna med inbyggd kamera kan 
läsa av var på papperet den befi nner sig genom att ett unikt bakgrundsmönster 
tryckts på papperet.) I korthet gick examensarbetet ut på att patienter själva 
skulle kunna skatta sin smärta med Anoto- papper och penna. Informationen 
skulle kunna sammanställs fortlöpande till en graf  som görs tillgänglig för 
personalen i olika former: som en del av deöverrapporteringsdokument som de 
skriver ut tre gånger om dagen och använder vid sina muntliga rapporter, synlig 
på en display samt utskriven på  pappersremsor. På så vis skulle personal och 
patient få en möjlighet att föra en rikare dialog runt patientens smärtutveckling.
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4. Lokala praktiker i rörelse

Jag kommer i det här kapitlet att försöka beskriva de studerade verksamheternas 
relation till förändring: hur de upprätthåller och omskapar mening i relation 
till en omvärld som ständigt förändras, och hur de själva ständigt omskapas. 
Begreppet ”community of  practice” (COP), som myntades av Lave och Wenger 
(1991), är användbart för att förstå det lokala meningsskapandet i sådana 
ständiga skiftningar, och jag visar även hur meningsskapandet är i ständig rörelse 
inom en COP. Jag kommer vidare att visa på olika former av förändring och 
deras samspel med språk och informella och formella strukturer, liksom vilka 
krafter som motverkar eller främjar förändring.

Bortom det stabila tillståndet
Saker förändras, så har det alltid varit, men förändringsproblematiken har blivit 
mer uttalad. Redan 1971 pekade Donald Schön i boken ” Beyond the stable 
state” på förändringens fundamentala roll i vår verklighet, där han beskrev hur 
förändringstakten hade ökat och blivit mer genomträngande på många plan. 
Yrkesroller kan förändras till oigenkännlighet under en livstid. Samma sak gäller 
företag; om man arbetar kvar länge kan det hinna förändras så pass mycket att 
man i princip kan tala om det som ett annat företag än när man började sin tjänst 
(Schön 1971). Diskussionen om förändring fortsätter än idag. Per-Erik Ellström, 
en ledande forskare inom arbets- och lärande-frågor som skrivit mycket om 
hälso- och sjukvård, betonar den ständiga förändringens roll i relation till arbete, 
organisationer och lärande. Verksamheter blir mer komplexa och decentraliserade 
och medarbetare ska vara fl exibla och klara ett ökat självstyre (Ellström 1996). 
Förändringens oförutsägbarhet har också bidragit till det ökade intresset för 
vad som brukar benämnas ”livslångt lärande” eller ”lärandesamhället”, där man 
pekar på att kunskaper som traditionellt lärs ut i skolan inte räcker för att lotsa 
människor genom alla de olika och ständigt föränderliga omständigheter man 
möter senare i livet ( Fisher 2000). 

När vi successivt fi ck en klarare bild av IVA via etnografi ska studier, 
intervjuer och gradvis ökat samarbete blev det tydligare på vilket sätt förändring 
i allra högsta grad är ett utmärkande drag av deras verksamhet. Förändringar 
sker på många plan, allt från hur deras patientrum ständigt konfi gureras om från 
dag till dag för att möta nya patientbehov till mer övergripande organisatoriska 
förändringar. Ett av mina starkaste intryck under våra tidiga etnografi skt 
inspirerade studier av deras miljö var en gång när jag kom in i en sal jag hade varit 
i två dagar tidigare och där förändringen var så stor att jag hade svårt att tro att 
jag var på samma plats. De använder olika slags maskinuppssättningar beroende 
på patientkategorier och de bemannar fl exibelt för att möta mer eller mindre 
krävande patienter. Vissa dagar är IVA fullt med patienter, någon dag senare kan 
avdelningen vara mer eller mindre tom. 
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Ständig omkonfi guration,  sal 6 på IVA en eftermiddag, morgonen därpå, samt någon dag 
senare.

Flexibilitetskraven har ökat i takt med större samverkan med andra sjukhus. IVA 
är ålagda att kunna utrymma salar som används för utbildning eller underhåll på 
10-15 minuter för att kunna ta emot akuta patienter.  Som någon i personalen 
uttryckte det: ”Man vet aldrig vad som väntar när man kommer till jobbet”. 
Men efter att ha arbetat i miljön en tid utvecklar personalen en repertoar av 
exempel som kommer igen. Likaså fi nns det vissa typer av patientkategorier 
som återkommer, men på det hela taget är den ständiga förändringen en av de 
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mer utmärkande egenskaperna för deras miljö. Många bland personalen menade 
att de kände sig tilltalade av den ombytliga miljön och att det var en bidragande 
orsak till att de valt att arbeta där. För att kunna handskas med dessa dynamiska 
och ständigt skiftande situationer har man utvecklat en schemamodell som ger 
personalen gott om tid för kompetensutveckling och samtidigt ger avdelningen 
fl exibilitet vad gäller bemanning. Typiskt arbetar de anställda ett femtimmarspass 
per arbetsdag medan tre timmar läggs i en timbank som kan användas antingen 
för kompetensutveckling eller när det behövs extra personal. 

Patientsal som tillfällig verkstad som på 15 minuter kan utrymmas och ta emot patient.

För att ge några konkreta exempel på omfattningen av förändringstakten inom 
IVA:s verksamhet kan jag nämna att mellan år 2000, då KLIV-projektet startade, 
och 2005 har personalstyrkan ökat från 140 till 160 anställda. Det fi nns idag 
också betydligt fl er egna IVA-läkare tack vare en egen internutbildning. Större 
delen av den medicinska apparaturen har bytts ut. De har idag två patienter per 
sal istället för tre, eftersom det har visat sig att patienterna mår bättre av det. 
De har därför öppnat upp fl er salar och infört en annan bemanningsstruktur. 
Nya behandlingsmetoder och sätt att sköta patienterna har införts, exempelvis 
nedkylning av patienter med hjärtstillestånd. De utför betydligt mer ultraljuds 
undersökningar av hjärta och kärl (UKG) idag och ny utrustning har köpts in. De 
söver inte heller patienterna lika djupt eftersom det visat sig att om patienterna 
själva kan ha kvar en viss hostfunktion så får de inte lika lätt lunginfl ammation. 
Patientkategorierna har förändrats, till exempel opererar de inte längre lika gamla 
patienter med aortaaneurysm, eftersom prognosen inte är tillräckligt bra.

Allmänt sett behövs inte mycket påverkan utifrån för att förändra 
praktiken, det kan räcka att en ny leverkirurg som utför en viss typ av 
leveroperationer börjar arbeta på sjukhuset för att IVA ska få en ny 
patientkategori att sköta. Idag sker också en betydligt större samverkan med 
andra sjukhus i Skåne och i viss mån Danmark. Skåne som helhet har dragit 
ned på antalet intensivvårdsplatser och Malmö har blivit hårdare belastat. Även 
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KLIV-projektet har förändrats under den här tiden. Personalen har blivit mycket 
mer fi lmvan, de har fl er video- och stillbildskameror och personalen tar betydligt 
fl er foton än förr. En del av fi lmerna görs idag tillgängliga via den webbaserade 
utbildningsprogramvaran TILDA som två av våra studenter senare utvecklade 
på uppdrag av IVA (TILDA 2006). Flera fi lmer kräver dock fortfarande en 
närhet till arbetsmomenten och fi nns därför tillgängliga via handdatorer.

IVA:s verksamhet är kanske extrem vad gäller förändringstakten, men 
även handkirurgen har genomgått stora förändringar. Några exempel är att de 
arbetar med mer komplexa och vårdkrävande handskador, ökat remissfl öde, och 
en ökad användning av nya behandlingsformer som titthålskirurgi. 

I princip all medicinsk utrustning har förnyats på ett par år.
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Formella och informella strukturer i relation till förändring
Schön menar att byråkratin i en gammal organisation sällan är väl rustad för 
att hantera nya förändrade situationer. Sociala system har dock ofta informella 
strukturer som bättre speglar hur saker ”faktiskt” fungerar och som är bättre 
rustade för förändringar än de formella strukturerna (Schön 1971). Mycket av 
verksamheten på IVA och handkirurgen utgår från och relaterar sig till formella 
arbetsbeskrivningar, men vi har sett att de informella lösningarna erbjuder 
bättre möjlighet att improvisera och kringgå svårigheter där personalen kan 
anpassa sig till situationer som inte svarar mot standardiserade procedurer. 
Vid ett tillfälle monterade exempelvis personalen på IVA ihop en improviserad 
barndialysutrustning för att kunna behandla en patientkategori man vanligtvis 
inte hade. En annan händelse, som tidigt fångade min uppmärksamhet på IVA 
och som tydligt visar på hur central improvisationen är i deras praktik, var när en 
patient låg i en så kallad clinitronsäng som blåser luft runt patienten. Luftdraget 
störde hjärtövervakningselektroderna och orsakade otaliga falsklarm från hjärt-
övervakningsutrustningen. Personalen var tvungna att hitta nya sätt att placera 
elektroderna och konfi gurera utrustningen för att det vanligtvis så stabila och 
starkt rutiniserade systemet skulle fungera tillfredsställande. I sådana situationer 
fi nns inga självklara procedurer att hämta från instruktionsböckerna. 

Också Ellström påpekar vikten av informella strukturer och informellt 
lärande. Han menar att det är nödvändigt att överskrida motsättningen mellan 
specifi ka yrkeskunskaper, allmänna kunskaper och personlig utveckling. Ellström 
defi nierar informellt lärande som ett lärande som sker i arbete eller vardagsliv. 
Det kan ske medvetet och planerat, men till största delen sker det omedvetet 
som en följd av andra aktiviteter (Ellström 1996). Enligt lagen har varje anställd 
på IVA ansvar för att ha tillräckligt med kunskap för att kunna sköta sitt arbete. 
Man praktiserar en mängd olika former av utbildningsstrategier och olika 
former av lärande: personalen går på externa eller interna föreläsningar, de har 
undervisningsronder kring de aktuella patientfallen, de har kurser i medicinsk 
teknik, de har genomgångar av komplicerade patientfall, och så vidare. När vi 
följde personalen i det dagliga arbetet blev det dock tydligt att mycket av det 
centrala lärandet skedde i mer informell form som en del av det dagliga arbetet. 
Som en sjuksköterska uttryckte det: ” Du gör ditt jobb och får samtidigt kunskap. Det 
blir inte verklighet förrän du står där.” Flera tillfrågade kunde också ge exempel på 
saker de lärt sig den senaste veckan som en del av det dagliga arbetet. Eftersom 
personalen till stor del agerar som resurser för varandra där olika grupper och 
personer har specialiserat sig på olika kompetensområden tränas de även i att 
informellt lära varandra i det dagliga arbetet. När någon inte vet hur de ska 
utföra ett moment frågar de närmaste kollega. Kan inte denna person svara 
på frågan så går den vidare till dem som är i tjänst på de intilliggande salarna. 
På det viset förekommer det ständigt en oplanerad, informell och spontan 
undervisningaktivitet som bygger på deras muntliga kultur.
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Konserverande krafter
Det fi nns också starka krafter inom de fl esta system som tenderar att slåss 
för att systemen ska förbli vad de är, något som Schön kallar den dynamiska 
konservatismen. Det kan ofta ta sig uttryck i motstånd mot de krafter som hotar 
systemet, något som även kan ske omedvetet.  Det fi nns enligt Schön också en 
stark och utbredd tro på ”det stabila tillståndet”, det vill säga en tro på att saker 
inte förändras, att centrala aspekter av livet förblir konstanta och att vi förmår 
upprätthålla dem såsom de är. Denna tro manifesterar sig på många plan. Vi tror 
på vår stabila yrkesidentitet (”jag är sjuksköterska”), vår härkomst (”jag kommer 
från Malmö”) och på våra organisationer (”jag arbetar på Universitetssjukhuset 
i Malmö”). Tron på det stabila tillståndet är central då den fungerar som en mur 
mot osäkerhet och bidrar med ett skydd mot det underförstådda hot som en 
förändring medför. Andra exempel på defensiva strategier är att vi tenderar att 
bortse från data som motsäger den bild vi för tillfället har en situation (Schön 
1971).

Vidare har Ellström visat hur etablerandet av rutiner förvisso är en 
viktig förutsättning för en effektiv produktion men att de också kan verka 
som skygglappar som gör det svårare att upptäcka och hantera förändringar. 
Enligt Ellström kan rutiner utvecklas och stabiliseras tämligen snabbt i grupper 
och andra sociala konstellationer. Vad som framstår som en lösning vald av 
ren tillfällighet kan snabbt permanentas och bli svår att förändra. En sådan 
rutin kommer till som ett sätt att hantera den dagliga strömmen av händelser, 
problemsituationer och motstridiga krav, och bidrar till att upprätthålla en känsla 
av trygghet och stabilitet i tillvaron. Rutiner innebär avlastning och den vinst 
som uppnås av rutiner bidrar därför också till att de upprätthålls. Man håller 
fast vid ett sätt att utföra en uppgift, inte för att det nödvändigtvis är det bästa 
sättet utan för att en förändring uppfattas som kostsam (Ellström 1996). Många 
på IVA underströk vikten av den trygghet som rutiner innebär, och oroade 
sig snarare över att rutiner snabbt kunde förvanskas i det dagliga arbetet där 
kollegor tar efter varandras beteende mer och mer felaktigt. Vid fl era tillfällen 
har vi också sett att personal som på eget initiativ försökt förändra vardagliga 
rutiner stött på motstånd. På handkirurgen var det exempelvis en sjuksköterska 
som försökte ändra hur vissa mediciner skulle organiseras, men redan nästa dag 
omintetgjordes initiativet av kollegor. En privat intervention av någon enskild 
anställd med avsikt att förändra blir lätt ifrågasatt. Som vi kommer att se senare 
så förefaller KLIV-fi lmerna ge en annan möjlighet att peka ut vad som skulle 
kunna förändras, där initiativet är mer kollaborativt och där videomediet ger 
större distans till arbetspraktiken.

Begrepp i rörelse
Som vi kommer att se i kapitel 6 så fi nns det ett stort intresse för riktlinjer och 
standardisering inom hälso- och sjukvården, något som också innefattar vilket 
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språk och vilka termer som bör användas bland personalen. På IVA blev det 
tydligt att fi lmproduktionen i KLIV-projektet ledde till mycket diskussioner 
om vilket språkbruk som var lämpligt för att uttrycka sig utan att orsaka större 
missförstånd. Det är inte svårt att förstå att noggrannhet kring begrepp är 
centralt när en praktik berör liv och död. Samtidigt är språket och dess begrepp 
inte statiska och entydiga utan, som den norska fi losofen Kjell S Johannessen 
visat, snarare i ständig rörelse. Han lutar sig mot Wittgensteins senfi losofi  och 
språkspelsbegrepp. Enligt denna konstitueras ett begrepps betydelse i relation 
till mänskliga handlingar där ”praxis ger orden dess mening” (Wittgenstein 
citerad i Johannessen 1999 s. 102). Johannessen argumenterar mot att begrepp 
kan framstå som enhetliga och logiskt välordnade. Han betonar vagheten i 
begrepp, att de kan ha suddiga kanter och att de fyller olika funktion i olika 
praktiker där precisionsnivån defi nieras i bestämda sammanhang. Han frågar sig 
om ett precist defi nierat begrepp alltid är det bästa medlet att återge en oklart 
avgränsad och fl ytande verklighet (ibid). För att ta ett exempel från KLIV-
projektet ifrågasatte den medicinskt ansvariga överläkaren vid en fi lmgranskning 
en del av de termer en sjukgymnast använt i en fi lm som hon hade gjort. Hon 
benämnde en apparatdel som PEEP och överläkaren menade att den medicinskt 
korrekta termen borde vara CPAP. Efter en längre diskussion mellan dem och 
tre andra sjuksköterskor kom de dock överens om att överläkarens förslag skulle 
skapa större förvirring då det inte gav mening bland sjuksköterskorna på golvet. 
Det blev också klart att sjukgymnastens medicinskt ”felaktiga” benämning inte 
skulle kunna missförstås i den bemärkelsen att någon valde fel apparatdel, vilket 
till sist övertygade överläkaren om att det var rätt val (se video 6a). Vad det gäller 
språkbruket i KLIV-fi lmerna mer allmänt så framstod det som mest centralt 
att terminologin gav mening på ”golvet” bland den målgrupp fi lmerna vände 
sig till, något som många gånger utesluter den terminologi som tillverkarna 
av medicinteknisk apparatur använder i sina manualer. Vidare är video ett rikt 
medium som rymmer indexikalitet, det vill säga att den som agerar på fi lmen 
pekar på viktiga saker, betonar centrala moment, och gör gester. Att sådana 
ickeverbala inslag är bärande delar i språkspelen på IVA är en uppfattning helt 
i linje med Wittgensteins senfi losofi ska språkbegrepp, som inkluderar sådant 
som gester, miner, ansiktsuttryck i största allmänhet, kroppshållningar, och 
situationens stämning. Johannessen understryker även Wittgensteins betonande 
av exempel i relation till vaga uttryck, där man till exempel inte kan tänkas säga 
”När du ser det så, ser du var felet ligger” utan att samtidigt visa på ett exempel 
(Wittgenstein citerad i Johannessen 1999 s. 59).  

En annan intressant  del av språkspelsbegreppet, som enligt Messeter 
både Johannesen (1992) och Janik (1989) pekar på, är dynamiken i de 
betydelsekonstituerande aktiviteterna i ett språkspel. Det vill säga att när det 
är osäkert om ett exempel ska hänföras till ett visst begrepp så har exemplet 
en potential att förskjuta begreppets etablerade betydelse. De konstituerande 
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reglerna kan vara både konserverande och progressiva, både kanoniska och 
öppna på samma gång (Messeter 2000). Kopplat till KLIV-projektet innebär det 
att fi lmerna skulle kunna fungera betydelsekonstituerande i det pågående arbetet 
att artikulera och defi niera ett gemensamt språkbruk där betydelser ständigt 
förskjuts för att passa den föränderliga lokala praktiken.

Sociokulturell rörelse och ett fördjupat kontextbegrepp
Ett ramverk som rimmar väl med den kontextuella och relationella karaktären 
i språkspelsbegreppet och där kontinuerlig förändring och rörelse kan ses som 
central är vad som brukar sammanfattas som ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. Det beskrivs av Roger Säljö som ett lärande där människor tillägnar sig 
och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och där de använder sig av de 
redskap som kulturen tillhandahåller. Det sociokulturella perspektivet fokuserar 
på samspelet mellan kollektiv och individ; man menar att människor föds in 
i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor där mänskliga 
handlingar anses vara situerade i sociala praktiker. Kunskapstraderingar tolkas 
eller medieras genom olika former av samspel med personer i omgivningen. Vi 
lär med de semiotiska resurser som omgivningen utnyttjar och tillhandahåller. 
Säljö är mån om att betona att det sociokulturella perspektivet har en mer 
genomgripande syn på kontextbegreppet än vad dess vardagliga användning 
ofta ger sken av. Kontext ska inte bara ses som något som påverkar individer. Vi 
blir inte påverkade av kontexten på något enkelt eller enkelriktat sätt, eftersom 
alla våra handlingar och vår förståelse samtidigt är delar av kontexter. ”Det fi nns 
inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i, skapar 
och återskapar kontexter” (Säljö 2000 s.135).

Även Lave och Wenger vänder sig mot en förenklad syn på kontext 
och situerat lärande som de menar i många fall bara verkar handla om att 
människors tankar och handlingar ibland är lokaliserade i rummet och tiden eller 
att de inkluderar andra människor. De betonar snarare kunskapens relationella 
natur, förhandlandet kring mening och en engagerad lärandeaktivitet driven av 
dilemman. De menar att aktiviteter, agenter och kontext ömsesidigt konstituerar 
varandra (Lave & Wenger 1991). Många har sett idén med streckkoderna och att 
fi lmerna fi nns tillgängliga i den fysiska kontexten som det mest centrala när det 
gäller hur hanteringen av ”kontext” i KLIV-projektet. När vi i olika sammanhang 
presenterar projektet är det vanligt att folk fäster sig vid möjligheten att ”få rätt 
information på rätt plats och på rätt tidpunkt”, vilket svarar mot det förenklade 
kontextbegrepp som Lave och Wenger kritiserar (ibid). Vi menar snarare att den 
kontexthänsyn som har bidragit till projektets framgång är det faktum att det är 
personalen själva som producerar fi lmerna i sin sociokulturella lokala miljö med 
sitt lokala språk och sin lokala utrustning. Det är en känd person som agerar på 
fi lmen och som tittarna känner förtroende för, en kollega som i sin tur känner 
sig bekväm med att agera framför kameran eftersom fi lmen bara kommer att 
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visas för andra kollegor. Lave och Wenger menar vidare att generell kunskap 
bara är giltig under specifi ka omständigheter. Abstrakta representationer är 
meningslösa om de inte kan relateras till specifi ka omständigheter. Att känna till 
en generell regel garanterar inte att den generalitet regeln möjligtvis förmedlar 
ger mening i de specifi ka omständigheter där den är relevant. Å andra sidan 
menar Lave och Wenger att det specifi ka alltid innehåller drag av generalitet, 
vilket förklarar varför historier ofta är kraftfulla sätt att förmedla idéer. 
Kunskapens generaliserbarhet skulle därmed ligga i att omförhandla tidigare 
och framtida mening så att nuvarande omständigheter blir meningsfulla (ibid). 
Mycket av det informella lärande vi har sett på IVA och handkirurgen är knutet 
till specifi ka situationer och patienter. På samma sätt är KLIV-fi lmerna till stora 
delar specifi ka, på samma gång som de i viss mening är användbara även i andra 
sammanhang.

Community of Practice 
Begreppet ”Community of  Practice” (COP) kommer från Lave och Wenger 
och har sin bakgrund i deras studier av olika former av lärlingskap, vilka tydligt 
inkluderar aspekter av att uppgå i en fullvärdig, komplex sociokulturell gemenskap 
och skapandet av en identitet inom en lokal praktik. Lärande involverar enligt 
dem en hel person, det består inte bara av bestämda ”kunskapande” aktiviteter, 
utan minst lika centralt är relationerna till sociala ”communities” där den 
”lärande” försöker bli fullvärdig medlem. Aktiviteter, uppgifter, funktioner 
och förståelse existerar inte som isolerade företeelser, utan de är delar av ett 
bredare system av relationer där de har mening. Personerna defi nierar dessa 
relationer, och samtidigt defi nieras de av dem. När nya aktörer träder in i en 
”community of  practice” är det centralt att de aktivt deltar i relevanta (om än 
perifera) aktiviteter i praktiken, något som Lave och Wenger benämner som 
”legitimt perifert deltagande”. Från ett perifert perspektiv får nybörjare gradvis 
en bild av vad praktiken innefattar. Vad gör man här? Hur är vardagslivet? Hur 
talar, går och arbetar ”mästarna”? Vad tycker de erfarna om? Vad ogillar de? 
Vad respekterar de? Hur interagerar utomstående med communityn?  När Lave 
och Wenger använder begreppet ”perifer”  menar de inte att det fi nns något 
”centralt” perspektiv i en community of  practice. De betonar snarare att det 
fi nns multipla, varierade, mer eller mindre engagerade perspektiv. Likaså menar 
de att det inte fi nns ett ”komplett” deltagande där en individ lärt sig allt som fi nns 
att lära, och där  kunskapsdomänen är avgränsad. De föreslår istället fullvärdigt 
deltagande som det mål individerna rör sig mot. Det fi nns ingen entydig bild 
av hur nybörjarens relation till en mer erfaren ser ut, utan det varierar (ibid).  
Ett intressant exempel från IVA var när två sjukgymnaster skulle montera en 
befuktningsutrustning på en respirator med stöd av en KLIV-fi lm. Den ena 
sjukgymnasten var nyanställd, den andra mer erfaren men nyligen tillbaka efter 
en längre sjukskrivning. För att ta sig igenom situationen tog de stöd av varandras 
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erfarenhet där den nyanställda var lika aktiv i att ta initiativ som den erfarna. De 
tog även stöd av vad deras kollega sade på fi lmen, samt av hur utrustningen såg 
ut att vara möjlig att konfi gurera (vilka delar som föreföll kunna sitta ihop med 
vilka). Allt som sades på fi lmen var inte självklart för dem utan de hjälptes åt att 
försöka tolka innehållet. Den mer erfarna kunde komplettera det som sades i 
fi lmen med praktiska tips utifrån sin erfarenhet och tillsammans löste de till sist 
uppgiften (se artikel 1). Det handlade inte om ”rätt information på rätt plats vid 
rätt tid” utan kontexten här kan snarare ses som ett komplext nätverk av olika 
erfarenheter, intentioner, förtroenden och artefakter som samspelar. 

Sjukgymnaster ser fi lm i handdator (se video 10a).

Såväl handkirurgen som IVA tar fasta på och erbjuder fl era situationer där man 
drar nytta av personalens olika grad av erfarenhet. På IVA brukar de bemanna 
salarna så att mindre erfarna får stöd av mer erfarna i den mån det är möjligt. 
På Handkirurgen brukar kirurgerna vid alla kvalifi cerade operationer arbeta 
tillsammans, ofta två och två men ibland fl er, där de kan ta råd och stöd av 
varandra. En kirurg kan komma in och konsultera och rådgöra en kort stund 
med de som arbetar i operationssalen. Vid ett tillfälle när jag var med vid en 
komplicerad operation var en av de mest rutinerade kirurgerna ansvarig, men 
operationen utfördes tillsammans med en annan rutinerad kirurg (om än inte 
med lika lång erfarenhet). När operationen gick in i en mindre kritisk fas tog den 
mindre erfarna över ansvaret men hon blev då assisterad av en som i sin tur hade 
mindre erfarenhet än hon. Denne hade i sin tur precis handlett en AT-läkare 
under en annan del av ingreppet. Denna form av lärlingskap mellan mer och 
mindre erfaren sträcker sig på så vis i fl era led. 

Det är dock inte alla arbetssituationer som erbjuder kollaboration och 
insyn i varandras sätt att hantera arbetsuppgifter. På IVA generellt samt vid 
operationer på Handkirurgen är förutsättningarna goda, men exempelvis vid 
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läkarkonsultationer eller sjukgymnastbesök är situationen annorlunda. Läkaren 
arbetar förvisso tillsammans med en sjuk- eller undersköterska och de får på så 
vis insyn i varandras praktik, men de har olika roller och läkaren får inte samma 
förutsättningar att se hur läkarkollegor hanterar mottagningen av patienter som 
vid kirurgiska procedurer. Samma sak gäller sjukgymnasterna som till stor del 
arbetar själva med patienterna. Vid ett tillfälle visade vi fi lmer patienter fått med 
sig från sina konsultationer med en sjukgymnast för andra sjukgymnastkollegor. 
Tanken var, liksom i KLIV-projektet, att det skulle kunna ge insyn i varandras 
praktik och stimulera till diskussioner om hur man utförde sitt arbete. Det blev 
tydligt att de hade olika sätt att bemöta patienterna och hantera situationen. 

Tre erfarna kirurger opererar tillsammans 
assisterade av en operationssköterska. En 
fjärde erfaren kirurg tittar på.

En sjukgymnast arbetar själv med sin patient.

Video verkar kunna ge förutsättningar för och samspela väl med ett legitimt 
perifert deltagande, liksom att öka möjligheten att få insyn i varandras roller 
och praktik. Att dela med sig av erfarenheter är dock inte alltid friktionsfritt 
och maktspel förekommer ofta inom en COP. Lave & Wenger är noga med att 
betona att nybörjarens väg mot fullvärdigt deltagande i en COP även implicerar 
att de kan komma att ersätta de redan fullvärdiga medlemmarna (ibid). Vi har 
inga tydliga empiriska erfarenheter av detta från de miljöer vi studerat men i 
inledningen till KLIV-projektet uttrycktes det att många håller sin kunskap för 
sig själva för att på så vis kunna behålla sin position.

Community of practice som ömsesidigt engagemang och 
diversifi ering
Wenger har senare försökt precisera begreppet ”community of  practice” och 
menar att det ska ses som en enhet (vilket jag kommer att återkomma till). Han 
menar att en COP inte är det samma som en grupp, ett team eller ett nätverk. 
Geografi sk närhet är inte heller tillräckligt. Den mest centrala komponenten är 
snarare ett ömsesidigt engagemang där deltagarna i en praktik är engagerade 
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i handlingar vilkas mening de förhandlar med varandra. Att vara inkluderad 
i väsentligheter är ett krav för att bli engagerad. För att skapa engagemang 
är diversifi ering lika viktigt som homogenitet. Att arbeta tillsammans skapar 
skillnader såväl som likheter. Man specialiserar sig och får ett rykte på samma 
gång som man skapar gemensamma handlingsvägar. Alla deltagare i en COP 
får en unik plats och en unik identitet (vilket fi lmerna tar vara på). Ömsesidigt 
engagemang bygger på vad vi gör och vet men också på vad vi inte gör och 
inte vet, det vill säga andras kunskaper och hur vi samverkar med dessa. En 
gemensam verksamhet betyder inte att deltagarna behöver vara överens om allt, 
däremot att det förhandlas om det. Att förhandla en gemensam verksamhet ger 
upphov till relationer av ömsesidigt förtroende mellan de involverade. Dessa 
relationer av förtroende inkluderar vad som betyder något och inte, vad som är 
viktigt, vad man ska göra eller inte göra, vad man ska fokusera på, vad man ska 
prata om eller lämna osagt, när saker är bra nog och när de inte är det. En delad 
repertoar kan inkludera rutiner, ord, verktyg, historier, gester, symboler och 
begrepp. Denna repertoar är igenkännbar genom sin historia inom en COP men 
kan också användas för att förhandla fram ny mening. Öppenhet/mångtydighet 
som kombineras med historia är inte frånvaro av mening utan snarare en 
förutsättning för nya förhandlingar om relevant mening. Mångtydighet/
öppenhet är enligt Wenger därför inte något man ska försöka övervinna 
(Wenger 1998). Många av dessa tankar knyter väl an till språkspelsbegreppet och 
till möjligheterna för en pluralism i vardagspraktiken. Vi har vid fl era tillfällen 
sett exempel på att man inte är överens om hur en uppgift bör utföras. Ofta 
förhandlar man fram hur man ska gå vidare (vi kommer att se exempel på det 
i kapitel 6) men det fi nns även utrymme för variation och olika förfaringsätt. 
Exempelvis kan olika kirurger inom handkirurgiska kliniken välja olika strategier 
när de ska opererera samma typ av skada. Vid ett tillfälle när vi var med hade 
en yngre fl icka ett snett lillfi nger. Den ansvarige kirurgen valde att åtgärda det 
genom att såga ut en liten tårtbit av benet och ta bort den. Hans kollega föreslog 
att tårtbiten skulle roteras snarare än tas bort för att undvika att fi ngret blev 
kortare. Förslaget genomfördes inte och vi vet inte varför i just detta fall, men 
när vi diskuterat frågan generellt med kirurgerna menar de att många faktorer 
kan påverka i valet av olika strategier, till exempel att man har olika erfarenhet av 
olika slags procedurer eller att man har personligt intresse av att prova en viss ny 
metod. Olikheterna i kompetens är också en resurs där COP:en fungerar som 
en samlande kraft. På IVA har man olika specialiserade kompetensgrupper och 
många i personalen har utvecklade särintressen. Kännedomen om vem som kan 
vad är central och ofta vet man vem man ska vända sig till för hjälp. 

Community of Practice som en enhet
Wenger försöker precisera gränsen för en COP och han frågar sig i vilken 
enhet eller skala det är relevant att tala om en COP. Kan en yrkeskår ses som en 
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COP? En arbetsgrupp? Ett företag? En familj? En nation? Wenger menar att 
begreppet tappar kraft om varje tänkbar social konfi guration kan defi nieras som 
en COP. Wenger ger tre exempel på konfi gurationer med engagerat deltagande 
som skulle kunna vara kandidater: en grupp försäkringshandläggare som 
ibland äter lunch tillsammans, hela kontoret med försäkringshandläggare, och 
yrkeskåren försäkringshandläggare. Lunchgruppen är inte stabil och engagerar 
sig inte i en gemensam verksamhet skild från resten av kontoret. Hela företaget 
eller kontoret är för stort. Olika enheter inom företaget/kontoret utvecklar sin 
egen praktik. På en vardaglig nivå är det ömsesidiga engagemanget mer intensivt 
inom respektive enhet än gentemot hela kontoret. Mycket är gemensamt mellan 
försäkringshandläggare på olika kontor men bortsett från enstaka telefonsamtal 
mellan dem så sker det huvudsakliga engagemanget med kollegor snarare inom 
enheten. Enligt Wenger ger en COP mening på en mellannivå, varken för en 
avgränsad aktivitet eller i ett allt för brett sammanhang som ett land eller ett 
större företag. Lärande och förhandlandet av mening är pågående aktiviteter 
inom olika lokala fraktioner av engagemang vilka skapar lokala gemensamma 
historier. De mest centrala kriterierna för en COP är enligt Wenger:

• Relationer har en stabil och ömsesidig karaktär ( såväl i konsensus som 
i konfl ikt). 

• Deltagare engagerar sig i gemensamma aktiviteter på ett gemensammt 
sätt.

• Informationsfl ödet är snabbt.
• De präglas av en ständigt pågående dialog snarare än introduktioner. 
• Deltagarna känner till varandras kompetens och vad de kan bidra med.
• Identiteter defi nieras ömsesidigt.
• Språkbruk, historier, humor och jargong är gemensamt.
• Det är inte nödvändigt att alla interagerar intensivt med alla, men ju 

mindre de gör det desto mindre handlar det om en COP. 
• Det är inte nödvändigt att alla deltagare känner ett ansvar gentemot 

en gemensam verksamhet,  men ju mindre de gör det desto mindre 
handlar det om en COP.

• Det är inte nödvändigt att den gemensamma repertoaren är 
fullständigt lokalt producerad. Kärnan i en COPs repertoar är ofta 
importerad, men om ingen lokal produktion sker kan man ifrågasätta 
om den aktuella strukturen kan defi nieras som en COP (ibid).

Samtliga dessa punkter uppfylls i allra högsta grad av IVA och även om 
handkirugiska kliniken är uppdelad i fyra avdelninger där vissa av personalen 
mest interagerar med personal på samma enhet får nog kliniken som helhet 
också sägas uppfylla dessa krav. Sjukhuset är däremot för stort för att utgöra 
en COP och inte heller yrkeskåren handkirurger kan ses som en COP. KLIV-
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fi lmer ger i första hand mening på den nivå eller enhet som en COP utgör. 
Enligt Wenger fi nns det ett utbrett antagande – i såväl social teori som 
populärvetenskap -  att vår tid präglas av en förändring från lokala communities 
till globala samhällen. Idén om COP och ett lokalt ömsesidigt engagemang 
skulle därför kunna tyckas överfl ödig, men Wenger betonar att det lokala och 
det globala är relaterade former av engagemang som samexisterar och formar 
varandra. Relevansen av en COP minskar inte för att det formas allt bredare 
konfi gurationer/konstellationer. En COP utvecklas i en större kontext som är 
historisk, social, kulturell och institutionell; den kan infl ueras av utomstående 
faktorer eller av enskilda individer men utformas inte fullständigt av ett mandat 
utifrån eller från en enskild deltagare. En COP kan inte ses som isolerade från 
resten av världen eller förstås oberoende av andra praktiker. Att bli del av en 
COP innebär inte enbart att lära dess inre struktur utan även dess relationer 
med omvärlden (ibid). Det fi nns ett antal angränsande verksamheter som 
IVA är kontinuerligt engagerade med, exempelvis infektionsklinikens IVA, 
kirurgen och anestesikliniken och som vi sett tidigare har man även samarbete 
med IVA-enheter på olika ställen i världen. Vi har inom ramen för KLIV 
gjort en del experiment där vi försökt göra fi lmer över dessa gränser. Bland 
annat gjordes en fi lm i samarbete mellan kirurgens operationsavdelning (Op) 
och uppvakningsavdelningen (UVA) som utgör en del av IVA:s verksamhet. 
Sektionsledaren för UVA hade sett ett behov för personalen på UVA/IVA att 
få veta vad som har hänt patienterna på operation innan de kommer in till dem, 
bland annat för bråckopererade patienter. Det intressanta med experimentet var 
att kirurgen hade en klar uppfattning om vad han tyckte var intressant att berätta. 
Han stannade då upp och förklarade dessa moment extra tydligt. Sjuksköterskan 
fi lmade naturligtvis kirurgens förklaringar, men hon fi lmade dessutom andra 
moment som hon trodde att hennes personal skulle kunna gagnas av (se video 
11a). Trots närheten mellan dessa båda enheter och det intensiva samarbetet 
är det två olika COP med olika perspektiv på vad som kan vara intressant. 
Genom det sätt fi lmen gjordes fi ck fi lmen drag av bägge perspektiv. Situationen 
hade dock varit en annan om operationsavdelningen själva producerat fi lmen 
och sen lämnat den till UVA. Likaså blev det tydligt för oss att trots de många 
gemensamma dragen hos IVA-personalen på IVA-enheter vid olika sjukhus så 
utgör de trots allt olika COP. Ett exempel från KLIV-projektets tidiga faser 
var när fi lmer visades för personal på intensivvårdsenheten vid Huddinge 
Universitetssjukhus. Någon av fi lmerna upplevdes som meningsfull i deras COP 
men inte på samma sätt som på IVA-UMAS. Den gav snarare mening på så vis 
att den visade på olikheter i utrustningsdetaljer i relation till vissa procedurer och 
den kompetensutvecklingsansvariga sjuksköterskan på Huddinges IVA insåg att 
detta kunde vara förklaringen till de problem de haft med denna utrustning. 
Andra fi lmer som på IVA-UMAS upplevts som mycket bra, bedömdes inte vara 
relevanta i Huddingekontexten. 
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En ständig inre rörelse
Idén om ständig rörelse och förändring är enligt Säljö central i en sociokulturell 
teoriram och föreställningen om en ändpunkt i mänsklig utveckling är orimlig. 
Eftersom de kulturella redskapen hela tiden förändras och förfi nas kommer 
människors kunskaper och förmågor ständigt att utvecklas och förändras 
(Säljö 2000). Likaså menar Lave & Wenger att en nybörjares väg mot fullvärdig 
medlem inte sker i en statisk kontext, utan praktiken själv är i ständig rörelse. 
Eftersom de involverade individernas aktiviteter och deltagande är ömsesidigt 
konstituerande i relation till deras kunskaper och perspektiv, är förändring 
en grundläggande egenskap i en COP. Alla kan i någon bemärkelse ses som 
nybörjare i relation till en framtida förändrad praktik (Lave & Wenger 1991). 
Wenger betonar att eftersom världen och våra mänskliga omständigheter 
kontinuerligt förändras måste en praktik ständigt uppfi nnas på nytt. Han menar 
att det vore en förenkling om man försökte förstå lärande och förändring enbart 
som en respons på externa omständigheter. Deltagare och artefakter fl yttar runt, 
utvecklas och förhandlar ständigt sina ömsesidiga relationer. Denna konstanta 
förändring sker inbäddat som en så naturlig del av vardagen att den kan vara 
svår att uppmärksamma. Alla personer och artefakter fortsätter att arbeta för att 
upprätthålla en känsla av kontinuitet mitt under en diskontinuitet. En praktik är 
varken stabil eller instabil i sig själv, det är inte en struktur som förblir densamma 
om ingenting görs för att avsiktligt påverka den. Den förändras å andra sidan 
inte heller godtyckligt. Att defi niera en gemensam verksamhet är en process, 
inte en statisk överenskommelse där förändring kan ses som en naturlig del i det 
ständiga relationella förhandlandet av mening inom en praktik (Wenger 1996). 
Vi såg tidigare exempel på saker som förändrats inom de studerade miljöerna. 
Vissa initierades av infl uenser utifrån, men mycket av förändringarna beror 
också på enskilda anställdas olika intresseområden eller vad en nyanställd har 
med sig för erfarenheter.

Sammanfattning
Jag har försökt visa på olika former av förändring, deras omfattning i de 
verksamheter vi studerat och samarbetat med, och hur olika krafter motverkar 
och befrämjar dem. Jag har försökt visa att förändring i olika skalor är en 
inneboende och naturlig del i de studerade verksamheterna. Jag har också försökt 
visa att begreppet ”community of  practice” (COP) utgör en lämplig enhet för att 
förstå hur mening kan skapas i en värld av förändring och pluralism. Jag kommer 
att återkomma till hur IT, och specifi kt projekten KLIV och Vardagslärande, 
försökt förhålla sig och ta hänsyn till denna förändring/pluralism, och vi ska 
också se hur de har bidragit till att driva förändringen vidare. 
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5. Artikulering i handling och kontext

I detta kapitel ska jag peka ut några av de utmärkande kvaliteterna i den 
medieanvändning som utformats i projekten. Nästan alla bygger på att fi lmerna 
produceras och används inom eller i nära relation till en Community of  Practice. 
Den kanske viktigaste är hur miljön hjälper till att artikulera och forma fi lmernas 
innehåll. Inledningsvis ska jag försöka visa vikten av att fi lmerna bygger på det 
specifi ka och på ett personligt perspektiv. 

Såväl personal som patienter har uttryckt att fi lmerna har fungerat överraskande 
bra och mycket bättre än vad de hade förväntat sig med tanke på att de inte 
varit professionellt producerade. Jag har inte funnit några fruktbara begrepp att 
låna från fi lmteori för att förstå hur eller varför. Något som däremot erbjöd en 
öppning var Ylva Gisléns avhandling ”Rum för handling” om hur kollaborativa 
muntliga berättelser kan stödjas av digitala medier (Gislen 2003). Filmerna som 
producerats i projekten är inga berättelser (i form av ett återberättande med en 
central poäng) och min avsikt är inte att urvattna begreppet ”berättelse”, men 
det går att göra fl era fruktbara kopplingar till en narrativitetsdiskurs. I det här 
kapitlet tänker jag därför inledningsvis försöka se fi lmerna ”som om de vore 
berättelser” eller i alla fall försöka visa att de besitter vissa egenskaper som också 
är utmärkande för ett muntligt berättande. Ett skäl är att försöka positionera 
dem mot andra former av kunskapsframställning. Dels vill jag försöka visa att 
fi lmerna skiljer sig från vad Lucy Suchman kallar ”scripts for action”, det vill 
säga förenklade avkontextualiserade instruktioner för handling (Suchman 1987). 
Jag vill också visa att fi lmerna erbjuder ett alternativ till det ökade intresset för 
standardisering av procedurer inom hälso- och sjukvården där subjektet och 
det lokala kommer i skymundan på bekostnad av det universella. Filmerna 
bygger snarare på att en känd person ”berättar om” och artikulerar en specifi k 
sjukvårdspraktik utifrån sina personliga erfarenheter. Artikulationen sker i, och 
stödjer sig på, den miljö där praktiken utspelas. Paradoxalt nog har det på olika 
seminarier och i andra sammanhang där KLIV-projektet blivit presenterat ofta 
kommit upp idéer om standardisering, exempelvis begreppet SCORM som 
vissa menat skulle kunna bli en intressant förlängning av KLIV-projektet. 
Förkortningen står för ”Shareable Content Object Model” och arbetet kring 
SCORM är initierat av amerikanska regeringen och försvarsdepartementet. 
Syftet är att möjliggöra att innehåll (Shareable Content Objects, eller SCO) kan 
fl yttas mellan olika LMS (Learning management systems). En svensk IT-konsult 
specialiserad på ”e-learning” skriver följande om SCORM på sin hemsida (http:
//www.learntech.se/index.htm (2006)): 

• ”Lärmoduler från tusentals organisationer är tillgängliga på otaliga 
kunskapsservrar. LCMS plockar dynamiskt ihop lärmoduler som olika 
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individer behöver, just när de behöver dem och anpassat efter deras 
behov.” 

• ”För att ett SCO skall ’hålla så länge som möjligt’ – durable, bör den 
göras så generell som möjligt.” 

• ”För att innehåll skall vara återanvändbart bör en lärmodul skapas för 
en så bred målgrupp som möjligt. Bl.a. bör jargong och väldigt specifi ka 
yrkestermer undvikas.” 

SCORM kan säkert ge mening i begränsade former, men som Suchman 
så övertygande visat går det inte allmänt sett att forma självförklarande 
procedurer eller paketera kunskap som ”i sig själv” ger mening i alla möjliga 
skiftande kontexter. Mängden bakgrundskunskap som krävs för att veckla ut en 
”formaliserad” procedur går inte enkelt att avgränsa (Suchman 1987). Jag skulle 
vilja påstå att en del av de egenskaper hos fi lmerna i KLIV och Vardagslärande 
som bidragit till att de förefaller fungera så väl står i direkt motsats till SCORM-
idealen. De är inte generella, snarare specifi ka, de vänder sig till en smal specifi k 
målgrupp och de innehåller lokala, specifi ka yrkestermer. 

Berättelsen som en bärande form för kunskap
Berättelsens roll har på senare blivit viktigare inom forskningsområden som 
sociologi, lingvistik, juridik och kognitionsforskning. Denna generella utveckling 
kallas vanligen för den narrativa vändningen. Enligt Gislen ses narrativer inom 
detta område ”inte som verk och objekt som skapas och upplevs individuellt 
i en separat konstnärlig sfär, utan som de processer genom vilka individer 
och grupper bekräftar, upprepar, förhandlar och förändrar den gemensamma 
verkligheten i termer av vad som är och kan tänkas vara möjligt att tänka och 
göra” (Gislen 2003 s. 62), vilket är en defi nition som jag får skäl att återkomma 
till i slutet av kapitlet. Enligt kognitionsforskaren Jerome Bruner är det mycket 
troligt att det mest naturliga sättet för oss att organisera våra erfarenheter och 
kunskaper är just genom berättelser. Bruner tilldelar berättelser vissa egenskaper, 
bland annat att de bygger på en sekvens av händelser, där själva ordningsföljden 
är meningsbärande. En speciellt intressant aspekt av berättelsen som struktur 
enligt Bruner är tvåvägskommunikationen mellan helheten och dess delar. De 
händelser som berättas i en historia får sin mening från historien som helhet. 
Men historien som helhet är samtidigt något som byggs upp av de ingående 
delarna. Bruner menar att berättelser handlar om eller förverkligas genom det 
partikulära eller specifi ka men att de också innehåller universella drag (Bruner 
1990). En intressant iakttagelse från IVA som understryker vikten av den fria 
berättelsen som förmedlare gäller överrapporteringarna mellan olika arbetsskift. 
När vi inledde KLIV-projektet hade enheten nyligen infört det digitaliserade 
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journalsystemet Melior. För att spara in tid upphörde man med sin muntliga 
överrapportering och istället ombads det lämnande arbetsskiftet att skriva in 
relevanta ”data” i journalsystemet utifrån fördefi nierade kategorier. Tanken 
med att skriva i de stringenta kategorierna var att materialet skulle vara enkelt 
sökbart utifrån nyckelord. Personalen menade dock att de därmed tappade den 
röda tråden i det som skulle förmedlas till nästa skift. De använder idag skriftlig 
överrapportering via journalsystemet, men de har övergett kategorierna och 
använder istället ett fält för fri textinmatning, där de formulerar det de menar är 
väsentligt.

Berättelsens roll inom Hälso- och Sjukvård
Även inom hälso- och sjukvårdssektorn fi nns det intresse för berättelsens roll 
som kunskapsbärare. Kathryn Montgomery Hunter menar exempelvis att 
berättelsen är den enda kunskapsform som kan skapa mening i de individuella 
och unika fall som hälso- och sjukvården bygger på. De ger dessutom en 
möjlighet att fokusera på ”hela” patienten (Kathryn Montgomery Hunter 
1991). Patricia Benner har betonat vikten av berättelser i sjuksköterskors 
praktik. Hon menar att kliniska berättelser kan förmedla mödosamt förvärvade 
erfarenhetsbaserade kunskaper. Enligt henne är muntlig tradition ett effektivt 
sätt att föra vidare viktiga minnesbilder då berättelser är lättare att minnas än 
uppräkning av risker som är lösryckta ur sitt sammanhang. Berättelser skapar 
också identifi kation med dem som berättar. Benner framhåller särskilt vikten 
av vad hon kallar kampberättelser, vilka berör vikten av ständig vaksamhet, 
uppmärksamhet och noggrannhet; de kan till exempel mana sjuksköterskan och 
hennes kollegor att vara uppmärksamma på kaliumnivåer eller att vara noggranna 
i sina beräkningar av dropptakt (Benner 1984). Filmerna i KLIV-projektet är inte 
kliniska berättelser i Benners mening; de omfattar inte en återberättelse av ett 
specifi kt kliniskt paradigmfall och de leder inte alltid till en central etisk poäng. 
De är kanske i första hand berättelser om hur man utför en viss procedur, som 
att koppla ihop två maskiner eller att lägga om ett sår. Men de är samtidigt också 
liksom i Benners exempel berättelser om att vara noggrann eller uppmärksam. 
Tittar man närmare på fl era av de fi lmer som gjorts av olika personer i KLIV-
projektet kan man se sådana drag. I en fi lm om en såromläggning så återkommer 
den agerande sjuksköterskan hela tiden till vikten av att tvätta såret försiktigt och 
att använda varma snarare än kalla vätskor för att undvika smärta hos patienten. 
Samma drag fi nner vi i fl era fi lmer av en av de personer som allmänt anses som 
en resursperson vad det gäller teknisk utrustning. Han betonar hela tiden vikten 
av att vara noggrann: ”Man skruvar fast och känner efter att den inte kommer i 
kläm, det är viktigt att man ser till att den sitter fast, att den tätar riktigt, att det 
inte är några veck på den för då håller den ju inte tätt. ” (se video 9a). Det är 
inte bara en berättelse om ett specifi kt handhavande utan lika mycket en generell 
berättelse om noggrannhet där personens attityd och förhållningssätt speglas i 
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fi lmen. Filmerna är konkret förankrade i det partikulära men är, i likhet med vad 
Bruner tillskriver berättelser, ett kunskapsbidrag som går utöver det partikulära 
och specifi ka och mot det universella (Bruner 1990).

Den medicinska journalen kan som vi såg ta sig olika former, ibland 
mer kategoriserad och ibland mer i fritextform. Enligt Montgomery Hunter kan 
journalen i viss mening ses som en kollaborativ ”berättelse” om en specifi k patient 
i en utpräglat avskalad, koncis och konventionell form. Det är enligt henne mer 
en berättelse om den medicinska uppmärksamhet som riktats mot en patient 
än en berättelse om en patients sjukdom, vilket skulle kräva ett större inslag av 
patientens egen subjektiva upplevelse av förloppet (Montgomery Hunter 91). 
Allmänt sett fungerar journalen som en central referenspunkt för alla former 
av hälso- och sjukvårdspersonal. Den skapas genom patientens rörelse genom 
hälso- och sjukvårdspraktikens olika instanser och bygger gradvis upp en bild 
av patientens situation och möjliga prognos. I princip sker allt arbete och alla 
viktiga medicinska initiativ med utgångspunkt från journalen där personal hela 
tiden förhåller sig till patienten genom den (Berg 2004, Montgomery Hunter 
1991). I projektet Vardagslärande blev det tydligt att patienten å sin sida saknar 
en sådan referenspunkt för att få en överblick över sin egen situation. Förvisso 
har patienter rätt att läsa sina egna journaler, men de är skrivna på ett språk som 
vänder sig till professionella sjukvårdsaktörer med obekanta förkortningar och 
kodade testresultat etc som inte ger någon mening för en patient (Montgomery 
Hunter 1991). Patienten får själv genom sina möten med de olika aktörerna och 
deras artefakter försöka forma en egen bild av eller berättelse om sin situation 
genom olika små muntliga pusselbitar.

Berättelsen som struktur och minnesstöd
Enligt Hudson och Shapiro är berättelsens karakteristiska struktur en logisk 
ordning, ett sammanhang och fl öde av information som ger mening för 
lyssnaren men inte nödvändigtvis förutsätter en kronologisk ordningsföljd. 
De menar däremot att den narrativa produktionen påverkas av vilken kunskap 
som ligger till grund för berättandet och hur väl strukturen hos denna kunskap 
matchar de strukturella kraven i den berättargenre som används. Resultatet blir 
bättre ju mindre översättning som krävs mellan kunskap och berättelse. Den 
form av berättelse som KLIV-fi lmerna utgör förefaller ligga nära det som 
Hudson och Shapiro kallar scripts, det vill säga en uppräkning av handlingar 
i korrekt kronologisk följd i ett händelseförlopp. I denna form är generell 
kunskap vanligast men information från specifi ka episoder kan användas för 
att skildra det generella fallet eller för att belysa undantag. En utmärkande 
egenskap hos scripts är att de endast förmedlar vad som är tänkt att ske snarare 
än allt som potentiellt skulle kunna gå fel. Produktionen av ett script förbättras 
om händelsen som förmedlas har en konsistent kronologisk följd. Hudson 
och Shapiro skiljer mellan scripts och vad de kallar personliga berättelser, som 
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de menar utgår från personliga erfarenheter, återberättas i imperfekt och är 
organiserade runt en huvudpoäng (Hudson och Shapiro 1991). KLIV-fi lmerna 
kan faktiskt inte helt placeras i den ena eller andra kategorin, då de inte innehåller 
generell utan snarare specifi k information i och med att de berättas och samtidigt 
utförs i sin kontext. Det är samtidigt inget återberättande av en episod utan 
snarare en pågående episod. I huvudsak är handlingsförloppet kronologiskt och 
berättelsen skildrar inte allt som skulle kunna gå fel, men vissa kritiska moment 
av hypotetisk karaktär och vissa centrala alternativa handlingsvägar beskrivs 
om den som berättar anser att det är viktigt. I en av fi lmerna fi nner vi följande 
exempel: ”Jag sätter i expirationsventilen så att det snäpper till och för tillbaks 
fl ödessensorn. Skulle man sen få läckage när man gör funktionskontroll så kan 
det ibland hjälpa att bara snäppa om expirationsventilen.” Ett likartat exempel 
är följande: ”Kom också ihåg att på de respiratorer som är uppgraderade så kan 
man ange om det är aktiv befuktning eller passiv befuktning. Har man redan 
gjort en funktionskontroll på passiv befuktning så kan man ange att man nu 
har aktiv befuktning och så behöver man bara göra om täthetskontrollen på 
slangarna. Om vi har aktiv befuktning så byter vi slangar och kammare, slängs 
efter tre dygn. ” (se video 20a).

Antalet möjliga handlingsförlopp och historier som skulle kunna 
berättas om en viss medicinsk maskin eller en såromläggning är väldigt stort. 
Mängden alternativa händelseförlopp av hypotetisk karaktär är svår att täcka in. 
Instruktionsböckerna för medicinteknisk apparatur är väldigt omfattande och 
täcker in många eventualiteter samtidigt som de inte alltid beskriver maskinens 
relation till en viss situation eller till sin omgivning. Handlingskronologin i 
fi lmerna ger en form, en rörelse, en väg genom en situation som skulle kunna 
lösas på fl era olika sätt. Liksom berättelser har de en början, ett mittparti och 
ett slut. Exempel på inledningsrepliker är: ”Jag tycker att det är lättast att börja 
uppifrån” och ”Jag börjar med att sätta ihop den bakifrån.” Den sekventiella 
ordningsföljden ger en övergripande ordning åt proceduren där de olika 
inbördes momenten relaterar till helheten. Helhet och delar ger ömsesidigt 
varandra mening i den bemärkelse som Bruner ser som central för berättande. 
Personer som först har sett en hel fi lm innan de tar sig an ett moment verkar 
också ha fått en grov helhetsuppfattning av vad det är de ska göra och har sedan 
endast kompletteringstittat på vissa svårare moment. Det verkar också vara det 
användningssätt som de fl esta föredrar. Personer som bara fått se snuttar av 
en fi lm har inte känt att de fått någon känsla för situationen som helhet. Detta 
ligger också i linje med vad som är känt angående berättelsens förmåga att skapa 
minnen. Benner menar exempelvis att berättelser är lättare att memorera än 
uppräkning av risker som är lösryckta ur sitt sammanhang (Benner 1984). Gislen 
tar stöd av Ricoeur som hävdar att berättelser lär oss att läsa tiden baklänges 
(Gislen 2003). Samstämmigheten mellan kunskap och berättarform, som enligt 
Hudson och Shapiro (1991) underlättar transformationen mellan kunskap och 
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berättelse, kan nog också främja transformationen från berättelse till kunskap.

Mänskligt relevant tid
Bruner beskriver hur berättelser indelar tiden, inte med hjälp av klockor eller 
metronomer utan genom att framställa eller ”veckla ut” viktiga händelser 
(Bruner 1990), och som Ricoeur påpekat är den narrativa tiden ”mänskligt 
relevant tid” (Ricouer enl Bruner 1990). Berättaren i en KLIV-fi lm har valt en 
väg, en historia genom olika möjliga handlingsförlopp. Den framförs i huvudsak 
i realtid, där många moment och handhavanden sker i det tempo som är normalt 
för handhavandet och där mycket av det som sägs är av hur-karaktär: ett sätt 
att verbalt stryka under det handhavande man ser personen utföra. ”Jag för 
in befuktningskammaren över värmeplattan genom att trycka ner bygeln, så 
snäpper det till där också så sitter den bra.” Vissa utvalda sekvenser vecklas 
dock ut mera och ges mer tid och fokus, och vid moment där det bedöms som 
viktigt förklaras också varför handhavandet ska göras: ”Sen börjar jag med att 
byta expirationsventil till en expirationsventil med vattenfålla, och vad jag kan 
tänka på då är att här under sitter det ett litet lock som man kan skruva på. Här 
fi nns det ett hål och där och där fi nns det hål i locket. Om de här hålen råkar 
ligga mot varandra så kommer det att läcka ut en massa luft där, så tänk på det.” 
(se video 20a).  KLIV-fi lmerna kan ses som en kronologi som skär igenom en 
specifi k situation med vissa förtätningar och inzoomningar på centrala aspekter, 
samt några få viktiga hypotetiska alternativ. 

En sjukgymnast pekar ut viktiga detaljer på en fi lm.

Berättarrösten/perspektivet
Ett annat karakteriskt drag hos berättelsen enligt både Bruner och Benner 
är att den tydligt förmedlar ett perspektiv, en ”berättarröst.” En traditionell 
instruktionsfi lm, eller en ”lärmodul” i SCORM, är oftast anonym och försöker 
ge sken av opartiskhet där en röst utan ägare förmedlar fi lmens innehåll. Bruner 
menar att narrativa konstruktioner av verkligheten får oss att söka efter en ”röst” 
även när berättaren anstränger sig att verka objektiv och opartisk. Enligt honom 
har den narrativa verkligheten hermeneutiska drag så till vida att vi blir nyfi kna 
och vill veta varför en historia berättas, varför den berättas just nu och under 
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dessa omständigheter av just denna berättare. Varje berättare har sitt perspektiv 
och vi är i vår fulla rätt att ifrågasätta det (Bruner 1990). I KLIV-fi lmerna är 
perspektivet centralt. Det är en känd person som agerar och berättar, personalen 
vet hur de ska förhålla sig till berättaren och känner ett förtroende för denne. 
Perspektivet är enligt Benner centralt även inom sjuksköterskekulturen där det 
bland sjuksköterskor är allmänt känt vilka personer som är experter och kan agera 
som resurspersoner och vilka de känner tillit till (Benner 1984). Förvisso bygger 
KLIV-fi lmernas innehåll på mängder av olika källor, kända såväl som okända. 
Samtidigt är det en känd röst som förmedlar dem och de är sanktionerade av 
den lokale överläkaren (som också är känd). I Vardagslärandeprojektet är det 
på samma sätt en person som patienten har träffat och etablerat en relation till 
som berättar, det är ingen anonym, neutral och okänd förkunnare. På detta sätt 
är fi lmerna i Vardagslärande specifi ka ”berättelser” i två avseenden, dels genom 
att fi lmen speglar den unika patienten, och dels genom att den speglar den unika 
vårdgivare patienten har förtroende för.

Makten att få berätta
Makt och auktoritet är också en nödvändig del av berättandet. Mary Luise Pratt 
hävdar att berätta något är att be om att få ta ett visst utrymme men att den 
tillfälliga auktoritet man får är beroende av lyssnarna och deras intresse (Pratt 
enl Gislen 2003). De procedurer och ämnen som fi lmerna i KLIV-projektet 
berört har fått stort fokus och personalen på IVA har uttryckt att de gett upphov 
till mer livliga diskussioner i korridorerna än tidigare. Detta uppfattas till stor 
del som något positivt men den uppmärksamhet som fi lmerna riktar mot vissa 
procedurer och ämnen medför givetvis att andra saker kommer i skymundan. 
Filmerna kan initieras på olika sätt och i början av projektet initierades fl era 
av dem av personer som önskade driva en egen agenda. En sjuksköterska 
som ansvarade för att blodprovsvärden kom in i det digitala journalsystemet 
(och som fi ck reda ut de problem som uppstod när någon genomförde denna 
procedur felaktigt) tog initiativ till en fi lm om hur inrapporteringen enligt hans 
mening borde genomföras. En annan sjuksköterska som ofta var engagerad 
i grundligare rengöring av patientsängarna tog initiativ till att fi lma hur man 
demonterade sängarna för att kunna göra en adekvat rengöring. Filmerna har 
blivit en möjlighet att göra sin röst hörd och de centrala personerna i projektet 
har genomgående sett det som viktigt att vem som helst ska få göra fi lm. För att 
främja denna demokratisering av mediet genomförde vi tre stora workshops där 
majoriteten av de anställda fi ck möjlighet att bekanta sig med videokamerorna 
och prova på att fi lma korta sekvenser. Vi försökte se till att kamerorna inte var 
inlåsta utan placerade så att vem som helst av personalen skulle kunna komma åt 
dem. Idealet är fortfarande att vem som helst ska få göra fi lm, och det är fritt för 
var och en att önska vad som ska fi lmas. Olika anställdas privata agendor drivs 
naturligtvis inte bara av egenintresse utan initiativen innebär ofta en förbättring 
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för hela avdelningen, men i en verksamhet med otaliga saker som kan förbättras 
behöver de viktigaste proriteras och i därför är det nu den ansvariga fi lmgruppen 
som beslutar vilka fi lmer som ska göras. 

Kollegans perspektiv
Något som ansågs väldigt centralt på IVA var att den som agerar i en KLIV-fi lm 
skulle göra det som en jämbördig kollega och inte utnyttja det utrymme fi lmen 
erbjuder att uttrycka sig alltför auktoritärt eller ur ett perspektiv från ovan. Ibland 
var det nyanser som avgjorde om tonen blev för auktoritär, som till exempel i en 
fi lm där den som agerade vände sig mot kameran och sa: ”så talar man om för 
patienten att nu ska jag tejpa om din V-sond.” Hennes kollegor kritiserade detta 
agerande och menade att det var som att skriva dem på näsan. De menade att de 
alla jobbar på IVA och ”vet” att det är viktigt att alltid först tala om för patienten 
vad man ska göra. De föreslog att hon på fi lmen skulle agera ut detta beteende 
mot patienten istället för att säga det till kameran och på så vis skulle hon få med 
det utan att fördumma någon (se video 3a). Samtidigt så visar denna kritik på 
att berättarklimatet på IVA är gynnsamt och tillåter ett ifrågasättande kollegor 
emellan. Det är långt till den ”ideala publik” av nickedockor som dramatikern 
Mats Ödéen talar om, där publiken okritiskt och tacksamt tar emot vad som än 
presenteras för dem (Ödeén 1988).

Muntligt kontra skriftligt språkbruk
Språkbruket i KLIV/Vardagslärande-fi lmerna är typiskt talspråkligt, och även 
om vi enligt språkforskaren Walter J Ong lever i en tid där det talspråkliga 
kommit tillbaka via radio och TV så bygger det ofta på en mer överlagd och 
självmedveten talspråklighet som hela tiden är baserad på bruket av skrift och 
tryck (Ong 1982). Filmerna  som gjorts inom ramen för projekten bygger inte 
på manus eller texter skrivna i förväg; på det viset liknar de inte traditionell 
fi lmproduktion. 

Det talspråkliga skiljer sig på fl era sätt från skriven text. Ong 
framhåller exempelvis att det talade ordet aldrig existerar i ett uteslutande 
verbalt sammanhang, som det skrivna ordet gör. Orden får sin betydelse 
från de ofrånkomliga, faktiska sammanhang där de förekommer och dessa 
sammanhang är inte, som i lexikon, bara ord – de omfattar också gester, 
röstvariationer, ansiktsuttryck och hela den mänskliga existentiella omgivning 
där det verkliga, talade ordet alltid förekommer (ibid). Liknande betonar 
Ochs  hur spontan oral diskurs förlitar sig på den närmaste omgivningen och 
möjligheten att med uttryck som ”där” och ”här” kunna klargöra avsikter och 
olika relationer mellan objekt (Ochs 1979). KLIV-fi lmerna bygger inte på manus 
eller texter skrivna i förväg och skiljer sig därmed mycket från majoriteten av 
all fi lmproduktion. Språkbruket i dem är typiskt talspråkligt och uttrycken tar 
stöd av den omgivningen och det sammanhang som framkommer i fi lmen. 
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Exempelvis benämns maskindelar snarare med de uttryck personalen använder 
till vardags än med de termer som manualerna för respektive maskin erbjuder. 
Vilket språkbruk som är lämpligast att använda i fi lmerna har diskuterats fl itigt 
på avdelningen. Vi såg i förra kapitlet hur den medicinskt ansvarige överläkaren 
ifrågasatte en term som sjukgymnasten använde i en av sina fi lmer. Han menade 
att termen var oegentlig om man defi nierade den noggrant och försökte sig 
på en alternativ förklaring med en annan terminologi, men insåg själv att det 
snabbt blev alltför tekniskt. Terminologin i KLIV-fi lmer förtydligas genom 
synliga handlingar och exempelvis vilka maskindelar som avses klargörs till stor 
del genom att den som agerar i fi lmerna pekar på respektive objekt. 

Intonationens betydelse
Ong belyser också betydelsen av intonationen i det talade språket. I en text saknar 
orden sina fullständiga fonetiska egenskaper. I talet måste ord ha intonation eller 
ett visst tonfall – livligt, upphetsat, lugnt eller irriterat (Ong 1982). Sulzby och 
Zecker beskriver hur varje ny idé som framförs i muntlig framställning föregås 
av en kort pausering medan det i skriven text ofta kombineras fl era idéer i samma 
mening (Sulzby & Zecker 1991). Förutom att tonfall kan tjäna som markörer för 
att understryka viktiga påståenden och för att förbereda eller skilja ut koncept 
från varandra så bidrar det även med en personlig prägel som kan tyckas trivial 
men som inte har varit oväsentlig i KLIV-projektet. Det har uppskattats om 
personen som berättar inte använder en typisk neutral ”instruktionsvideoröst” 
utan snarare uttrycker sig som vanligt vilket gör fi lmen mer ”levande.” Enligt 
Chafe karakteriseras muntlig framställning av engagemang medan skriven text 
snarare karakteriseras av distans (Chafe 1982). En sådan skarp distinktion kan 
säkert diskuteras, men klart är att texter skrivna i sjukhussammanhang tenderar 
att bli formella och distanserade till sin karaktär. Det engagerande tonfallet som 
uppträdde tidigare i exemplen kring noggrannhet är därför viktigt. Filmerna 
får varierande personlig prägel och vi har också framhållit vikten av att den 
som agerar och berättar får göra det på sitt eget sätt, i den ordning och med 
den terminologi och de intonationer som känns naturliga för den personen. 
Ska innehållet stöpas i samma mall är risken annars att det naturliga situerade 
berättandet hämmas vid fi lmproduktionen. 

Personalen förefaller ha haft lättare att producera fi lmer kring olika 
handhavanden och moment än att skriva ned motsvarande förklarande text på 
papper. Ong menar att inte bara läsaren utan också författaren saknar ett utom-
textligt sammanhang och att denna avsaknad är det som oftast gör skrivandet 
så mycket mer krävande och fyllt av vånda än muntlig framställning inför en 
levande publik. För att göra sig förstådd utan gester, utan ansiktsuttryck, utan 
intonation och utan en närvarande lyssnare måste man noga överväga alla 
tänkbara betydelser ett påstående kan ha för varje möjlig läsare i varje tänkbar 
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situation, och man måste få sitt språk att fungera så att det blir begripligt, utan 
hjälp av något existentiellt sammanhang (Ong 1982). Den som håller i kameran 
är däremot ingen okänd person utan en jämbördig kollega och en representant 
för den publik som fi lmen senare kommer att visas för.

Dialog och förhandling
Som vi kommer att se nedan så förefaller kontexten och dialogen spela en 
avgörande roll för hur de fi lmade berättelserna i projekten utformas och vilket 
innehåll de får. I Vardagslärandeprojektet formas exempelvis berättelsen av 
dialogen mellan patient och personal. Enligt Feste och Andersson är en stor del 
av initiativen vad gäller patientlärande annars typiskt informationscentrerade, 
där man förser patienterna med information och uppmanar dem att följa 
denna (Feste, C & Andersson 1995). Dixon- Woods kompletterar kritiken 
genom att påpeka att fokus ofta endast är på biomedicinsk information och att 
mycket patientlärande bygger på envägskommunikation (Dixon-Woods 2001). 
I projektet Vardagslärande har vi istället fokuserat på det situerade mötet. 
Även om exempelvis sjukgymnasterna i projektet i viss mån har en generell 
agenda de följer när de möter en viss patientkategori, formas berättelsen av de 
unika omständigheterna och de frågor en specifi k patient ställer. Tre patienter 
tillhörande samma patientkatagori (en avskuren sena) fi ck varsin fi lm med sig 
hem från sin konsultation hos sjukgymnasten, men beroende på patienternas 
individuella agenda, deras personlighet, psykosociala miljö samt individuella 
skillnader i hur skadan utvecklat sig, ställde de olika frågor. En av patienterna 
upplevde exempelvis problem med svullnad och smärta i sitt fi nger och fi ck en 
specifi k förklaring i relation till dem;

Patient: ”Det känns svullet, det sticker i det, räcker att man nuddar vid.”
Sjukgymnast: ”Ja cirkulationen blir lite grand störd, dels på grund av att det är svullet lite 
grand, sen har du nerver på båda sidor som går ut i fi ngret också, de är inte skadade men 
däremot utav svullnaden och man har varit inne och opererat så kan de tappa lite grand, de 
kan stickas och kännas lite grand i fi ngret också. Det hämtar sig snabbt.” (se video 5b).

Patienternas respektive arbetsförhållande påverkar också vilken berättelse som 
är relevant att berätta: en av patienterna var professionell idrottsman och hans 
agenda relaterade till hur skadan skulle komma att påverka idrottsutövandet. 

Den väg berättelserna tar påverkas även av små nyanser i patienternas 
personlighet där sjukgymnasterna försöker balansera uppmuntran mot 
återhållsamhet beroende på vad som är lämpligt för en individuell patient. 
Personalen menar att det är viktigt att motivera patienten och försöker peka 
på framsteg: “Svullnaden ser defi nitivt bättre ut än sist.” Samtidigt är de noga 
med att inte lova för mycket: ”Jag kan inte lova dig, det kommer aldrig att bli 
helt normalt, jag kan inte säga hur mycket bättre det kommer att bli, men det 
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kommer att bli bättre.” Det är enligt personalen svårt att förutsäga utgången 
av en handskada. Patienter kan också reagera olika på en behandling, ibland 
kan svåra skador läka exeptionellt bra och ibland kan enkla skador åtföljas 
av oväntade komplikationer. Löften som inte infrias kan leda till ännu lägre 
motivation. Den historia som berättas och de löften som ges till patienten är 
ofta en känslig och individuell balansakt.

Liknande balansakter kan man se vad gäller att ’hålla igen’ patienter som 
är för obekymrade kring sin skada och angelägna att återgå till ett normalt liv, 
kontra patienter som är väldigt oroliga och inte vågar ta tag i sin skada och sin 
rehabilitering.

Patient: ”Nu är det dags för den värsta övningen.”
Sjukgymnast: ”Det är ingen fara, bara böj ditt fi nger och håll det stilla.”
Patient: ”Jag är nästan för rädd att röra vid det.”
Sjukgymnast: ”Det är ingen fara så länge du är avslappnad, när du är avslappnad 
sker ingen muskelaktivitet som drar i senorna.”

Sjukgymnasten försöker betona att det inte är någon fara och förklarar 
dessutom varför för att lugna patienten. Andra patienter befi nner sig i andra 
ändan av skalan och inser inte allvaret i sin situation. Vid ett tillfälle när jag var 
med argumenterade exempelvis en patient som hade en lång resväg till sjukhuset 
för att han själv skulle kunna köra sin bil eftersom hans högerhand var intakt och 
vänsterhanden till viss del var funktionsduglig. Sjukgymnasten försöker i sådana 
lägen problematisera patientens scenario och utveckla argument relaterade till 
den specifi ka situationen: ”Tänk om något plötsligt springer ut i vägen och du 
kniper så (visar hur man håller hårt i en ratt), så gör det ont, senan går av och så 
sitter du i ett träd eller ännu sämre i en mötande bilist … hade du kunnat tänka 
dig att möta en bilförare i en annan bil som har precis den funktionen som du 
har?” De berättelser vi sett i mötena på handkirurgen formas genom dialog och 
förhandling där olika agendor jämkas samman och balanseras för att passa den 
enskilde patienten.

Artikulera med stöd av omgivningen
Vi har precis sett hur fi lmerna kan få sin form genom en dialog mellan olika parter. 
Vi ska nu se på hur den omgivande övriga kontexten kan sätta sin prägel på dem. 
Hutchins hävdar exempelvis att omgivningens struktur hjälper till att organisera 
mentala processer och ifrågasätter i vilken grad vi kan internalisera kunskap. 
Enligt honom ligger ofta kärnan i intelligent handlande i själva interaktionen 
med artefakter eller med andra personer. Hutchins menar att eftersom samhället 
har en annan arkitektur och andra kommunikationsegenskaper än det enskilda 
intellektet, så är det möjligt att där fi nns interpsykologiska funktioner som 
inte kan internaliseras (Hutchins1996). Även andra forskare har studerat hur 



80

omgivningen kan ge kognitivt stöd åt olika mentala processer. Sylvia Scribner 
har exempelvis studerat hur mejeriarbetare bedömer hur mjölkvagnar ska lastas 
snarare genom att lära sig att läsa vagnarnas innehåll som mönster än genom att 
utföra inre mentala beräkningar av vilka mejeriprodukter som saknas (Scribner 
1984). Jean Lave har undersökt hur kunder i matvarubutiker använder sig av 
butikens kontext både för beslut och för beräkningar. Enligt Lave föreligger det 
en ömsesidig relation mellan aktivitet och kontext på så sätt att de bidrar till att 
forma varandra. Hon ger exempel på hur en kund inledningsvis endast har en 
vag uppfattning om en produkt att köpa, men när kunden väl kommer fram mot 
hyllan där produktkategorin fi nns preciseras valet. Kunden var alltså inte bara på 
ett fysiskt utan även på ett kognitivt avstånd från produkten innan hon kom fram 
till hyllan. Ett annat exempel gäller en kund som hade tänkt köpa ost och hittade 
en bit med ett oväntat högt pris som han misstänkte var fel. Hans strategi för att 
lösa problemet var inte att utföra en mental division av pris och vikt, utan han 
letade istället fram en annan bit ost med ungefär samma vikt och konstaterade 
att den hade ett betydligt lägre pris vilket bekräftade hans misstanke. Lave 
jämförde kundernas aritmetiska prestationer i matvarubutiken med motsvarande 
uppgifter formulerade som traditionella uträkningar med hjälp av papper och 
penna. Med papper och penna var genomsnittsresultatet 59 procent rätta svar, 
men i butiken hela 98 procent (Lave 1984). Att kontexten på olika sätt utgör ett 
stöd för beslut och beräkningar, att den hjälper till att forma procedurer och 
organisera sekvenser av aktivitet är inte unikt för matvarubutiker utan ska enligt 
Lave snarare ses som en generell princip för kontexter. Jag är övertygad om 
att det faktum att fi lmerna i KLIV-projektet produceras i kontexten utgör ett 
stort stöd för den som agerar på fi lmen, och lika säkert är det att kontexten på 
olika sätt påverkar innehållet i fi lmerna. Vi vet att när personalen som agerar i 
fi lmerna blivit tillfrågade innan ett fi lmtillfälle om de kan berätta vad fi lmen ska 
innehålla så har de inte kunnat svara utförligt utan föredragit att bara köra igång 
(s video 5a). Ett exempel som kan vara belysande och ge någon uppfattning om 
hur kontexten påverkar innehållet i fi lmerna är ett experiment vi gjorde när en 
viss procedur (tejpning av orala tuber) fi lmades dels på en docka och dels på en 
riktig patient. Även om fi lmen med dockan vid en fi lmvisning bedömdes som 
tydligast så föredrog personalen versionen med en riktig patient. Ytterligare en 
variant av att fi lma tejpning av orala tuber gjordes sedan proceduren förfi nats, 
även denna gång med en riktig patient. Tittar man närmare på vad som sker 
och sägs i fi lmerna så är det tydliga skillnader mellan dem, mest markant mellan 
dockfi lmen och de två med en riktig patient. Det är samma person som agerar 
i de tre fi lmerna. I dockfi lmen är hon civilt klädd i t-shirt, saknar handskar och 
har ett stetoskop om halsen. I de andra två fi lmerna är hon klädd i sjukhuskläder 
plus extra skyddsrock och hon bär dessutom skyddshandskar. En trivial skillnad 
kan tyckas, men personalen påpekar ofta vikten av att vara korrekt klädd och 
att föregå med gott exempel. En slående skillnad är att på dockfi lmen så börjar 
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hon proceduren med att visa hur man fäster tuben på patientens ansikte med 
hjälp av tejpen och avslutar med hur man avlägsnar den. Det förefaller kanske 
vara en naturlig ordningsföljd, men i själva verket utförs momentet nästan 
alltid i omvänd ordningsföljd (förutom när patienten tejpas för första gången). 
Personalen måste först avlägsna tejpen för att sedan sätta dit en ny. Så är även 
fallet här i den typiska situationen med en riktig patient. För att avlägsna den 
gamla tejpen används ett medel som sprejas på huden, något som hon gör i alla 
fi lmerna, men med den riktiga patienten påpekar hon vikten av att vara försiktig 
och inte spruta i ögonen. Med den riktiga patienten påpekas och visas vidare hur 
man ska undersöka huden efter skador och att man ska torka av huden. Hon 
poängterar också att man ska ha hjälp av någon som kan hålla tuben i fi xerat 
läge när tejpen lossnat och man ser mycket riktigt en extra hand som håller i 
tuben (se fi gur nedan).  I fallet med dockan blir det aldrig relevant då hela det 
tunga slangpaketet saknas och eftersom dockan inte riskerar men av att tuben 
fl yttas ur sitt läge. Med den riktiga patienten är det trångt, det är många fl er 
slangar, patienten rör sig när tuben fl yttas, och man hör respiratorlarmet när 
tuben är lös. Där fi nns en extra slang som hon påpekar vikten av att undvika att 
tejpa fast. De två fi lmerna med en riktig patient innehöll överlag betydligt mer 
information än den med dockan trots att de bara var marginellt längre, något 
som antagligen delvis beror på kontexten. De saknade dock, till skillnad från 
dockfi lmen, ett moment i början där man först av allt lyssnar med ett stetoskop 
på patientens lungor för att höra hur tuben ligger innan den tejpas om. Vikten 
av detta påpekas i slutet av alla fi lmerna och det är ingen allvarlig miss, men det 
är bara i fi lmen med dockan det görs tydligt i inledningen. En anledning till detta 
kan vara att sköterskan hade förberett sig genom att hänga ett stetoskop om 
halsen i dockfi lmen (se video 17a och 18a). 

Stetoskopet syns.          Film med docka.                     
           

Film med riktig patient.

En vanlig anledning till att tejpa om tuben på patienter är när den ska fl yttas 
från ena sidan av munnen till den andra för att fördela belastningsskadorna som 
tuben kan orsaka. När de fi lmar med en riktig patient så är detta också fallet och 
när tejpen väl är borttagen visar hon därför också hur man fl yttar tuben: ”Då ska 
vi fl ytta över tuben på andra sidan i den andra mungipan och antingen har man 
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en spatel eller om patienten är medgörlig kan det gå utan, och då är det viktigt 
att den åker över, jättebra, att man ser att den är över där inne också bak i svalget 
så den inte ligger på kors i munnen.” Detta moment blev en naturlig integrerad 
del av fi lmen eftersom momenten oftast är integrerade i den riktiga praktiken. 
Det har tydligt kommit fram att personalen menar att fi lmerna inte i första 
hand ska vända sig till nybörjare och det kan diskuteras om fl yttning av tub inte 
snarare tillhör rutinmoment som alla redan ska kunna. Själva tejpproceduren var 
däremot ny och ansågs därför värd att fi lmas, men den kommer även den att 
snabbt bli till en rutin. Filmar man med en riktig patient är ofta fl era moment 
integrerade med varandra, vilket är en del av den situerade praktiken. Man får 
rutinmoment på köpet, sammanfl ätade med mer unika moment som egentligen 
vore mer värda att fi lma. I det här exemplet hade de kunnat pausa kameran 
under rutinmomentet men ibland går det kanske inte och det fi nns alltid en 
risk att man får med oönskade ”orena” sekvenser vid ”situerad” fi lmning. Det 
är både en fördel och en nackdel. Även om vissa moment anses som rutin så 
visar de situerade fi lmerna på deras relation till andra mer komplexa moment 
vilket jag tror oftast kan vara av värde även för andra än nybörjare. En annan, 
kanske ”oren” men icke desto mindre värdefull, situerad fi lmsekvens som jag 
nämnt tidigare och som är värd att nämna igen var när man fi lmade en stor 
såromläggning på ett ben. Sköterskan som lade om såret betonade vikten av 
att tvätta såret försiktigt och att använda varma snarare än kalla vätskor för att 
undvika smärta hos patienten. Trots detta ser man på fi lmen att patienten rör på 
benet. Sköterskan reagerar på situationen genom att ge mer smärtstillande men 
använder den framför allt för att ytterligare betona vikten av att vara försiktig 
och att använda varma vätskor (se video 19a). Det kanske kan ses som en ”oren” 
eller icke-ideal situation – patienten ska ju vara adekvat smärtlindrad redan från 
början – men i verkligheten kan det vara svårt att förutse reaktioner och fi lmen 
visar på ett adekvat sätt att hantera en besvärlig situation som typiskt kan uppstå. 
Vid fl era tillfällen har personalen menat att det situerade händelseförlopp som 
blivit fi lmat inte är ”typiskt” för momentet, men riktiga situationer är alltid 
specifi ka och det ’orena’ kan bidra till att göra dem mer ”rika”, där det ofta 
inträffar undantag som kan vara värdefulla. ”Just den här patienten har en extra 
slang som vi får tänka på.” Under KLIV-projektets gång blev det tydligt att 
ingen fi lm kommer att bli perfekt, olika situationer påverkar innehållet olika. 
Filmar man om en sekvens kommer något nytt med samtidigt som man missar 
något annat. Vikten av den konkreta patientsituationen med all sin komplexitet 
understryks också av Benner som menar att det ger ett rikare lärande än 
övningslektioner som bara fokuserar på en viss färdighet (Benner 1984).

Synliggjorda handlingar/Artikulerande artefakter
Vi har precis sett hur dialog, miljö och artefakter fungerar som rekvisita och 
manus för den muntliga historia som berättas på fi lmerna, kanske ibland utan att 
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den som fi lmas ens tänker på det. Vi ska nu se lite närmare på hur artefakterna 
”själva” kommunicerar och bidrar till berättelsen. Flera forskare har betonat 
artefakternas roll i kommunikativa processer och hur de kan hjälpa till att mediera, 
synliggöra och artikulera det som annars ligger dolt eller är oartikulerat (Latour 
1999, Säljö 2000). Latour beskriver hur den mänskliga kroppen inom hälso- och 
sjukvården successivt blir mer artikulerad i takt med att den kan relateras till fl er 
och fl er artefakter som till exempel medicinska instrument (Latour 2004 ). På 
IVA fi nns en omfattande uppsättning av apparater för att bland annat övervaka 
hjärtslag, andning, blodfl öden och  tryck. På handkirurgen fi nns extremt 
avancerade arbetssimulatorer för att träna och mäta handfunktionen, liksom 
mer vardagliga redskap som till exempel goniometrar som sjukgymnasterna 
använder för att mäta fi ngrarnas böjningsförmåga. Ett intressant exempel 
jag bevittnade var en patient med svår nervskada som upplevde obehagliga 
sinnesförnimmelser i fi ngrarna och menade att det kändes som om det var 
”ström” i dem. Sjukgymnasten började då gnugga patientens fi ngrar, något som 
patienten inledningsvis upplevde som obehagligt men som han gradvis vande sig 
vid. När obehaget försvunnit fortsatte sjukgymnasten att gnugga med en vanlig 
frottehandduk för att på så vis öka graden av friktion. Ett vardagligt ting som en 
handduk bidrog här till att artikulera och göra det tydligt för patienten att sådan 
träning med olika artefakter minskar obehagskänslorna (se fi gur nedan). 

En video har ingen möjlighet att förmedla känsel, men de fi lmer som 
gjorts i projekten har exponerat fl era artefakter som varit betydelsebärande. 
På fi lmerna från rehab använder sjukgymnasten till exempel en anatomisk 
bild för att förklara omfattningen av patienternas skada (se fi gur  nedan). I de 
annoterade röntgenfi lmerna används patientens röntgenbilder som ett underlag 
för kommunikationen. ”Du har alltså fått ett båtbensbrott som går igenom där, och du har 
cystbildning, det fattas lite ben i mitten där.” Röntgenbilden ”i sig” ger kanske inte så cystbildning, det fattas lite ben i mitten där.” Röntgenbilden ”i sig” ger kanske inte så cystbildning, det fattas lite ben i mitten där.”
stor mening för patienten. Det kirurgen säger ger inte heller mening i sig, men 
när bild och muntlig kommentar samverkar så ger det mening för patienten (se 
artikel 5). 

Känsel artikulerar situationen.                       
              

Anatomiska illustrationer förtydligar.
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I KLIV-fi lmerna kan man se ett liknande samspel mellan artefakter, handhavandet 
och ”berättelsen”. Som vi sett tidigare så förklarar de som fi lmas ibland noggrant 
och detaljerat vad de gör och hur de gör det, men många gånger säger de bara 
”att” de ska göra något. Repliken ”sen så håller man och följer med och tar i 
bronkoskopet för det är ett rätt ömtåligt instrument” säger inte så mycket ”i sig 
själv” om ’hur man håller’ eller ’hur man följer med’. Det är det synliga greppet, 
rörelsen och artefaktens form som förmedlar historien. I exemplet tidigare (s.71) 
om noggranhet (”Det är viktigt att man ser till att den sitter fast, att den tätar 
riktigt, att det inte är några veck på den för då håller den ju inte tätt.”) säger 
repliken inte mycket förutom att ”betona” vikten av att den sitter ordentligt och 
att det inte ska vara några veck. Den fi lmade personens agerande och artefaktens 
respons då han skakar den bestämt, uttrycker ’hur’ man ser till att den håller tätt. 
De ljud artefakterna ger ifrån sig hjälper också till att förmedla ”berättelsen”: ”Se 
till att luckan snäpper till ordentligt, så att den blir ordentligt stängd.”

Handen som artikuleringsartefakt
Filmerna som gjorts inom ramen för projektet Vardagslärande tar fasta på att 
’handen’ är en av de viktigaste kommunikativa artefakterna på handkirurgiska 
kliniken. Såväl patientens som personalens egna händer används ständigt för att 
artikulera och förtydliga. Handen är en alltid tillgänglig artefakt och kan fungera 
som en ersättning  för patientens egen hand för att när som helst spontant 
improvisera resonemang. Vi har bland annat  sett hur kirurger spontant använder 
sina händer för att visualisera kirurgiska procedurer när de springer på varandra i 
korridorerna, liksom hur de använder händerna för att överrapportera status på 
en nyligen anländ patient;

Läkare 1: ”Det var avlöst hud och alla senor ligger i frihet.”
Läkare 2: ”Volart också?”
Läkare 1: ”Volart också!”
Läkare 2: ”Varifrån, där?” (pekar på sin kollegas hand)
Läkare1: ”Upp till (pekar), och även tummen var det upp till” (pekar)

Läkare använder sina händer för att artikulera (se video 8b).
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Handen syns tydligt på de fi lmer som gjorts där den används för att kommunicera 
och klargöra diskussioner med patienten. Under ett möte mellan en sjukgymnast 
och en patient så pekar patienten på ett problematiskt område på sin egen hand. 
Sjukgymnasten i sin tur använder sin hand för att visa hur en övning ska utföras; 
”Om du håller så här, och rätar dina fi ngrar så mycket du kan, och sen böjer du så mycket 
du kan med raka fi ngrar.” Sjukgymnasten studerar hur väl patienten lyckas utföra du kan med raka fi ngrar.” Sjukgymnasten studerar hur väl patienten lyckas utföra du kan med raka fi ngrar.”
övningen och korrigerar genom att fl ytta patientens grepp: ”Du kan böja det fi ngret 
lite till, så där, så att du känner att det sträcker över här.” Bägge parter använder sina lite till, så där, så att du känner att det sträcker över här.” Bägge parter använder sina lite till, så där, så att du känner att det sträcker över här.”
händer och sjukgymnasten går smidigt från att använda sina egna händer till att 
markera partier på patientens hand och fl ytta patientens fi ngrar till mer lämpliga 
positioner.

Känsel artikulerar situationen.                      
               

Anatomiska illustrationer förtydligar.

Sammanfattning 
Filmerna i KLIV och Vardagslärande skildrar en sjukvårdspraktik som 
artikuleras och utförs i sin kontext med ett känt perspektiv av en känd person. 
De centrala kvaliteterna i fi lmerna skiljer sig avsevärt från de universella och 
avkontextualiserade kvaliteter som representeras av exempelvis SCORM. 
Filmerna använder sig snarare av det konkreta och specifi ka för att förmedla 
universella poänger. De får sin kvalitet genom sjukvårdspersonalens förmåga att 
spontant berätta, välja en väg och ge en struktur åt hur de brukar utföra en viss 
uppgift (KLIV), eller för att förmedla en patients situation (Vardagslärande). 
Den som berättar lyfter upp och framhäver vissa aspekter på bekostnad av 
andra där de fokuserar på att berätta vad de med sin personliga erfarenhet 
menar är viktigast. Filmerna har ett tydligt perspektiv (den lokala praktiken) och 
framställer mänskligt relevant tid. Det muntliga berättandet erbjuder även ett 
engagerat och personligt tonfall. 

Det kanske mest centrala är dock mötet mellan det personliga 
perspektivet och en specifi k situation, där situationen och miljön ger stöd åt 
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”berättaren” och på så vis hjälper till att artikulera fi lmernas innehåll. Utifrån 
Schöns begrepp refl ektion-i-handling skulle man i det här fallet kunna tala om 
en artikulation-i-handling. Artefakterna i den fi lmade kontexten bidrar dessutom 
själva med att förmedla den inbäddade historien. Flera av dessa kvaliteter 
bygger på att fi lmerna produceras och används inom eller i nära relation till en 
Community of  Practice. 

Filmerna förefaller så här långt kanske att vara en enskilds sjuksköterskas, 
läkares eller sjukgymnasts ”berättelse” och artikulerande, men som vi kommer 
att se i det fortsatta resonemanget är de i vissa fall snarare kollektiva skapelser 
där hela personalen gemensamt bekräftar, upprepar, förhandlar och förändrar sin 
gemensamma verklighet.gemensamma verklighet.gemensamma verklighet
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6. Video som kollaborativt designmaterial 

I kapitel 4 försökte jag visa hur miljö och praktik på IVA och Handkirurgen 
kontinuerligt förändrades beroende på yttre men också på inre faktorer. Vi såg 
också hur mening skapas och förhandlas lokalt i en ”Community of  Practice” 
där det ofta fi nns utrymme för multipla perspektiv. Jag ska i det här kapitlet 
närmare beskriva hur personalen inte bara upprätthåller och skapar mening i sin 
ständigt föränderliga praktik, utan också hur de själva bidrar till att förändra sin 
praktik genom att kontinuerligt ”designa” och ”omdesigna” arbetsprocedurer. 
Av särskilt intresse är de kvaliteter videomediet har för att stödja denna 
förändring. Jag ska även ta upp en tråd från föregående kapitel om hur miljön 
och situationen hjälpte personalen att artikulera en sjukvårdspraktik, för att här 
visa hur denna artikulering fortsätter som en kollaborativ aktivitet.

Standardisering och en diversifi erad medicinpraktik
I kapitel 4 såg vi att kunskapslandskap och praktik varken är homogena inom 
eller mellan olika ”Communities of  Practice”, utan en ständig förhandling pågår 
utifrån multipla perspektiv. Flera forskare har visat att den medicinska praktiken 
inte är så enhetlig som man skulle kunna tro utan att den snarare utmärks av en 
stor diversifi ering med lokala variationer i behandlingsprocedurer, diagnostik 
med mera (Bowker & Star 2000, Berg 1998, och Nordfelt et al 2005). Denna 
variation förekommer på alla nivåer och i alla miljöer inom hälso- och sjukvården 
(Berg 1998). Samtidigt fi nns ett växande intresse för att skapa riktlinjer och att 
standardisera procedurer. Ett exempel är Nursing Intervention Classifi cation 
(NIC) som syftar till att ge riktlinjer för sjuksköterskor i deras dagliga arbete. 
Grundsyftet med klassifi kationssystemet är att möjliggöra jämförelser mellan 
skilda sjukvårdsenheter, men också att synliggöra sjuksköterskearbetet och 
därmed förbättra förutsättningarna för forskning inom sjuksköterskeprof-
essionen (Bowker & Star 2000). I Sverige fi nns liknande initiativ, exempelvis 
”Handboken för hälso- och sjukvård”  vilken är framtagen i samarbete med 
Sveriges samtliga landsting. Innehållet ska hanteras som riktlinjer och det är upp 
till respektive klinik att avgöra om man vill använda dem.

Utöver fördelarna med en standardisering så pekar Bowker och Star 
också ut en del problematiska aspekter. De lyfter bland annat fram att fl era 
användare av NIC menat att klassifi ceringarna är för rigida. Vissa aspekter av 
arbetet betonas på bekostnad av andra som kommer i skymundan. De tillåter inte 
en tillräcklig grad av anpassning till lokala omständigheter. Det ligger inte heller 
i sjuksköterskors intresse att bli för ”synliga”, eller att deras praktiska färdigheter 
enkelt kan formaliseras av någon utomstående utan något utrymme kvar för 
egenansvar och autonomi (ibid). Argument mot en stringent standardisering kan 
dessutom hämtas från Suchman samt Argyris och Schön som var för sig har visat 
på övertygande sätt att det ofta är andra strategier än formella handlingsplaner 
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som ligger till grund för kompetent handlande (Suchman 1987, Argyris & 
Schön 1996). Patricia Benner som studerat intensivvårdssköterskans praktik 
har till och med uttryckt att en för stark formalisering snarare kan försämra 
sjuksköterskornas prestation. Hon förordar konkreta exempel med förankring 
i en riktig praktik som ett bättre stöd för sjuksköterskor än generella riktlinjer 
(Benner 1984). IVA etablerar en del av sina rutiner i relation till ”Handboken” 
och ser den som ett stort stöd, men som vi snart kommer att se behöver de 
också kontinuerligt anpassa och utveckla egna lokala rutiner. På liknande sätt 
såg vi redan i kapitel 3 hur olika kirurger på Handkirurgiska kliniken kunde välja 
att behandla samma patientkategori på olika vis beroende på erfarenhet och 
intressen. 

Reifi eringar och deltagande i lokala formaliseringar
Ett fruktbart sätt att se på för- och nackdelar med standardisering och frågor 
som hur det informella och det formella kan balanseras på ett bra sätt inom 
en ’Community of  Practice’ är Etienne Wengers begreppspar reifi ering 
(”reifi cation”) och deltagande (”participation”). Med  reifi ering avser Wenger 
när en förståelse, som egentligen är inbäddad i en större kontext, förenklas 
och får en påtaglig och avgränsad form. Med andra ord handlar det om ett 
”förtingsligande” av kunskap mot ett objekt eller punkt kring vilket mening kan 
förhandlas. Reifi eringar har en mängd viktiga kvaliteter, bland annat att de är 
koncisa och överskådliga. Genom sin avgränsning ”fi xerar” de också  ”kunskap” 
i en form som kan fl yttas eller bevaras intakt över en period. Det viktiga enligt 
Wenger är dock samspelet mellan denna förenklade och ”objektifi erade” 
reifi ering och resten av den sociokulturella kontexten i en COP. En deltagare 
inom en COP vet hur de ska hantera reifi eringen och skapa mening ur den. 
Wenger betonar att reifi eringar bara är ”toppen på ett isberg” av kunskap som är 
inbäddad i en COP och att den riskerar att bli ett substitut för en mer nyanserad 
och komplex förståelse (Wenger 1998).

Kopplingen mellan reifi ering och deltagande är så tät och de är så starkt 
sammanvävda att de kan vara svåra att urskilja, Wenger skriver: ”Reifi ering som 
en beståndsdel av mening är alltid ofullständig, pågående, potentiellt berikande 
och potentiellt vilseledande” (ibid s. 62). ”Deltagande är nödvändigt för att 
hantera reifi eringens potentiella missanpassningar” (ibid, s. 64).  Jag menar att 
detta begreppspar hjälper oss förstå varför personalen själva kontinuerligt måste 
designa och utveckla sina formaliserade arbetsprocedurer. Det är bara deltagarna 
inom COPen som vet om och hur länge en reifi ering ger mening och när den 
behöver ersättas av en ny. De måste kontinuerligt ”fi xera” inbäddad kunskap till 
rutiner och samtidigt ”lösa upp” rutiner när det blir aktuellt att omformulera 
dem. Den täta kopplingen mellan fi xering och upplösning, mellan reifi ering 
och deltagande, riskerar att försvinna om formaliseringen kommer utifrån. Vi 
har också sett hur personalen på olika sätt gör reifi eringar, till exempel i form 
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av förenklade ensidors versioner av mer heltäckande manualer. Reifi ering och 
deltagande är också användbara begrepp för att förklara varför KLIV-fi lmerna 
förefaller fungera så väl, och varför fi lmerna behöver produceras av personalen 
själva. Filmerna kan ses som reifi eringar som ger mening lokalt för deltagarna 
inom deras COP eftersom de kan relatera de kondenserade formatet i fi lmerna 
till resten av den nödvändiga kontext som krävs för att ’veckla upp’ innehållet till 
en meningsfull helhet. Filmernas ”kondenserade” och ”fi xerade” innehåll kan 
fl yttas runt och ge mening inom COP:en under en period. Flyttas de för långt i 
tid eller rum (exempelvis till en annan COP/avdelning/klinik) tappar de den täta 
kopplingen. Det har visat sig att personalen gjort om fl era fi lmer efter något år 
då de gamla fi lmerna inte längre gett mening, inte längre kunnat ”kopplas ihop” 
med praktiken på ett adekvat sätt. Övergripande riktlinjer förefaller fylla sitt 
syfte till en viss grad, men de behöver kompletteras med mer lokalt ”designade” 
procedurer och riktlinjer. 

Praktiker som designers/Att forma en helhet av olika 
agendor
Som vi berörde i kapitel 2 menar fl era designforskare, exempelvis Schön och 
Krippendorff, att man i viss mening kan se praktiker som designers (även om 
det naturligtvis inte betyder att deras arbete i alla avseenden ska förstås som 
designprofessioner). En av de viktiga likheterna är att praktiker ofta behöver 
hantera konfl iktfyllda ramar och motstridiga intressen, agendor och värderingar. 
Liksom designers tar de sig an dessa situationer genom att välja ut vad som är 
värt att uppmärksamma, samt genom att namnge och rama in aspekter de fi nner 
relevanta med syftet att skapa en enhetlig och meningsfull handlingsriktning. Vad 
gäller IVAs patienter så faller de nästan alltid inom ramarna för olika agendor. 
De patienter som bedöms kräva intensivvård och därför är inlagda på IVA tillhör 
nämligen nästan alltid en annan ”moderklinik”, som kärlkirurgiska –kliniken eller 
transplantationskliniken. När patienterna kommer till IVA måste man jämka 
respektive kliniks behandlingsrutiner samman med de behandlingsrutiner som 
är mer specifi ka för en intensivvårdspatient. Ett exempel är då kärlkirurgiska 
patienter med behov av en intensiv form av trombosbehandling blir inlagda 
på IVA eftersom de riskerar blödning. Enligt kärlkirurgiska rutiner bör sådana 
patienter få en urinkateter inlagd. Motsvarande behandling går dock betydligt 
snabbare på IVA och personalen där ifrågasatte därför meningen med att lägga 
tid på att förse patienterna med urinkateter. Efter att ha undersökt det hela kom 
man fram till att någon sådan kateter inte var nödvändig och rutinen anpassades 
efter IVA:s förutsättningar.

Ett annat exempel på hur rutiner och kunskap kan behöva jämkas samman 
till en helhet är när maskiner av olika fabrikat behöver kopplas ihop. Det har 
exempelvis inom intensivvårdspraktiken periodvis varit populärt att tillföra 
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befuktning till den luft patienterna andas genom sina respiratorer. När metoden 
återinfördes på IVA av en av de seniora läkarna köpte de in utrustning för 
detta ändamål från ett annat företag än det som tillverkar respiratorerna. Enligt 
personalen på IVA säger de fl esta företag att deras maskiner kan kopplas ihop 
med andra tillverkares, men de säger sällan hur. De tar inte heller ansvar för 
den hopkopplade konstellationen. En av IVAs sjukgymnaster blev tillsammans 
med en av de medicintekniskt ansvariga sjuksköterskorna ålagd att utforma en 
lämplig procedur för hur utrustningen skulle kopplas ihop, och att undervisa 
resten av personalen. De utgick i första hand från ledtrådar i manualerna 
från respektive tillverkare, men de fi ck också till viss del prova sig fram och 
utrustningen uppförde sig inte alltid som de förväntade sig varvid de fi ck ringa 
respektive tillverkare för råd. Trots tillverkarnas rekommendationer fortsatte 
utrustningen att gäcka dem, exempelvis blev ett fi lter alldeles för fuktigt. Någon 
på avdelningen hade hört att man på ett annat sjukhus bytte fi ltret dubbelt så 
ofta som rekomenderat. De ringde sina kollegor på det andra sjukhuset för 
att bekräfta uppgiften och införde sedan det tätare bytet som en del av sin 
rutin. För att forma en enhetlig och meningsfull procedur var de tvungna att 
sammanställa och jämka ihop information från olika manualer, genomföra egna 
experiment samt ta del av kollegors erfarenhet. Den koherenta reifi eringen som 
de utformade fi lmades som en del av KLIV-projektet och vi ska senare se hur 
fi lmen genererade en diskussion om lämpligheten i proceduren.

Designartefakter
Även om man kan acceptera att praktiker till viss del anammar ett designmässigt 
angreppssätt på sin praktik så kan man konstatera att de oftast saknar den 
mer professionella designerns verktyg. En viktig skillnad rör skissandet; 
yrkesgrupper som designar artefakter använder allt från papper och penna 
till olika datorprogram för att skissa. Kathryn Hendersson har betonat vikten 
av olika visuella hjälpmedel i designprocesser, grundat på bland annat studier 
av hur ingenjörer använder skisser och ritningar för att organisera och driva 
sina utvecklingsprojekt framåt. Ritningarna och skisserna kan ses som det 
centrala nav kring vilket allt arbete kretsar (Hendersson 1999). Jag menar att 
videomediet har kvaliteter som gör att det kan stödja design och  utveckling av 
arbetspraktiken. De fi lmer som gjorts inom projektens ramar kan i viss mån 
sägas fungera som ett designmaterial för personalen, inte helt olikt det sätt som 
designers och forskare använder video på.

Video och arbetspraktik
Video är, vilket kort beskrevs i metodkapitlet, ett kraftfullt redskap vid 
etnografi ska studier och interaktionsanalys, och det har använts vid fl era studier 
av arbetsplatser. Mediet kan exempelvis hjälpa till att synliggöra en situerad och 
inbäddad praktik (Suchman & Trigg 1991, Brun-Cottan & Wall 1995, Buur et 
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al 2000). Suchman och Trigg föreslår att videomaterial kan granskas utifrån tre 
olika perspektiv: forskning, design och praktik. Oavsett om man är forskare, 
designer eller praktiker kan man försöka se materialet från dessa perspektiv. Så 
kan till exempel praktiker refl ektera över sin praktik ur ett forskningsperspektiv, 
medan de ur ett designperspektiv försöker föreställa sig en framtida annorlunda 
praktik och hur den kan stödjas av teknik (Suchman & Trigg 1991).

Video används ofta för att bekräfta resultat och möjliggöra noggranna 
detaljerade analyser i form av ”hårda data”. Buur et al. tar snarare fasta på att 
videomediet också har en öppenhet och vaghet som gör att det kan tolkas på 
olika sätt. Detta gör att video kan användas som ett slags designmaterial där 
mening kan skapas kollaborativt. De tar sin utgångspunkt i Schön och hans 
begrepp ”framing” (inramning). Som vi såg i metodkapitlet angriper designers 
vaga och oklara problem genom att ”rama in” dem med ett ”avgränsande” 
utspel mot en komplex situation. Situationen talar då tillbaka och ger feedback 
som designern i sin tur kan svara på. Buur et al. försöker använda videomediet 
på detta ”inramande” sätt och börjar typiskt genom att fi lma en praktiker under 
en vanlig arbetsdag. Denna ”inramning” granskas sedan tillsammans med dem 
som blivit fi lmade för att försöka hitta öppningar och möjligheter för design 
utan att för den skull mista förankringen i en praktik (Buur et.al. 2000). Helena 
Karasti beskriver liknande erfarenheter från ett projekt inom ramen för ’Change 
Laboratory’ där forskare har studerat hur introduktionen av ny röntgenteknik 
har påverkat sjukvårdspersonalens arbetspraktik. De har anordnat kollaborativa 
workshops där olika sjukvårdsmedarbetare, forskare och designers tillsammans 
har studerat videomaterial av arbetspraktik. Under workshopparna har de inte 
bara fokuserat på problem och ”breakdowns” utan också på vardagliga och 
smidigt fungerande rutiner, ofta situerade och oartikulerade, vilka de menar att 
videomediet har en förmåga att synliggöra. En annan viktig kvalitet de sett hos 
videomediet under de kollaborativa fi lmgranskningarna är att det kan tydliggöra 
multipla perspektiv, där personal får ta del av kollegors situerade perspektiv och 
därmed får en bredare syn på sin praktik. Karasti hävdar också att video kan 
”spegla” arbetspraktiken där praktikerna refl ekterar över vad de ser såväl som 
att ”framkalla” de minnen och erfarenheter de själva har av liknande aktiviteter. 
Denna egenskap hos mediet ger förutsättningar för en pendlande rörelse där 
betraktarna rör sig mellan att ”uppslukas” av de bekanta aktiviteterna och att 
fjärma sig till ett analytiskt avstånd (Karasti 2001).

Ytterligare ett forskningsprojekt med videoinslag värt att nämna i 
detta arbetspraktiksammanhang var ett projekt som genomfördes inom en 
spiralfjäderindustri i Danmark. Projektet gick ut på att stödja operatörernas 
arbetspraktik med video och multimedialt material. Operatörer och designers 
försökte gemensamt ta fram kanoniska former av ”best practice” för olika 
arbetsmoment. Dessa fi lmades, redigerades hårt och kompletterades med 
animerade förstärkningar av kritiska moment. Materialet gjordes sedan 
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tillgängligt ute i arbetsmiljön via mobila vagnar med laserdiskspelare. En viktig 
erfarenhet som gjordes i projektet var att trots att operatörerna själva var 
involverade i att ta fram sin ”best practice”, något som upplevdes som mycket 
meningsfullt och lärorikt, gav materialet bara mening under själva projekttiden. 
Materialet var ”fruset” i de ”best practice”-former som tagits fram under 
projekttiden och när operatörerna senare i sitt vardagliga arbete försökte ta stöd 
av det uppstod problem (Passarge & Binder 1996). En central skillnad i KLIV-
projektet är att personalen fortlöpande själva producerar ny ”best practice” allt 
eftersom praktiken förändras (se artikel 2).

De fi lmgranskningar som skett (främst inom KLIV) återspeglar fl era av de 
kvaliteter designforskarna uttnyttjar hos videomediet och i viss mån kan man 
säga att sjukvårdspersonalen har ”adopterat” forskarnas metodik. Jag tänker 
nedan redogöra för ett par exempel på fi lmgranskning och diskutera vilken roll 
videomediet har haft i dessa situationer. 

Filmgranskning
Syftet med fi lmgranskningarna på IVA är att säkerställa att inga allvarliga 
fel begås på fi lmerna. Under granskningarna närvarar personal med olika 
kompetenser, exempelvis sjuksköterskorna med ansvar för medinsk teknik, 
smittskydd, ekonomi och utveckling, samt den medicinskt ansvariga överläkaren 
som får ta det yttersta ansvaret för fi lmen. Det intressanta med dessa möten är att 
vid samtliga tillfällen vi närvarat så har fi lmerna genererat intensiva diskussioner 
om hur deras praktik bäst bör bedrivas. 

Kollaborativ artikulering
Filmen som gjordes om hur befuktaren kopplas till respiratorn (se s.91) gav 
upphov till en livlig diskussion där en av sjuksköterskorna ifrågasatte en av de 
procedurer fi lmen beskrev, vilken hon menade var för omständlig. De andra höll 
inte med henne och under den fortsatta dialogen där samtliga personer deltog 
föreföll först proceduren lite osäker, men i en kollaborativ diskussion gav det 
ena argumentet det andra så att de till sist gemensamt kunde sluta sig till varför 
proceduren behövde vara omständlig.  

A: ”Varför måste man byta den då?” 
B: ”För där är ju också fukt i den.” 
A: ”Är det?
B: ”Det växer ju mer när det är befuktning.”
C: ”Det tror jag är en rekommendation från tillverkaren.”
B: ”Det står inte, de skriver inte så mycket om sånt, det är mer att man får odla på det i så 
fall.”
D: ”Det är ju en bra miljö för att växa.”
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B: ”Det är väl anledningen till att man byter hela sättet efter tre dygn att det växer bra i den 
temperaturen. Växer det där så kan det lika bra växa där nere.” 
E: ”Ja det kan ju vara en förklaring till varför man måste göra på det komplicerade sättet.”

I det här fallet ledde inte granskningen till att man förändrade sin praktik 
eller sina rutiner, men däremot hjälpte den till att artikulera och tydliggöra 
varför procedurerna behövde genomföras på det komplicerade sättet. När vi 
senare talade med den sjuksköterska som ifrågasatt rutinen, så menade hon att 
diskussionen var mycket fruktbar eftersom många av hennes kollegor på ett 
liknande sätt skulle komma att ifrågasätta proceduren. Hon agerade ofta i rollen 
som en resursperson som många frågade om hjälp och nu hade hon fått väl 
artikulerade argument att svara med.

Livlig diskussion om praktiken efter en fi lmgranskning (se video 7a).

Video som stöd för förändring
Vi har också sett hur fi lmgranskningar lett till förändring och utveckling 
av rutiner. Vid ett tillfälle granskades en fi lm om hur man bäst tejpar fast 
nutritionssonden vid patienten. Undersköterskan som gjort fi lmen hade också 
utvecklat tejpningsproceduren (som vunnit pris). Hon betonade bland annat 
med eftertryck att man ska använda en smal tejpremsa för att undvika att tejpen 
ska fastna på patientens läpp. Under granskningen av fi lmen såg överläkaren och 
den utvecklingsansvariga sjuksköterskan att patientens respiratorslangar inte var 
tejpade enligt de riktlinjer som den fi lmade undersköterskan rekommenderade 
för nutritionssonden, och de insåg att dessa riktlinjer borde gälla även för 
andra tejpningsprocedurer. De beslutade att att en ny fi lm skulle göras för att 
understryka undersköterskans riktlinjer vid alla tejpningsförfaranden. 

Filmerna kan också fungera som visuellt övertygande argument när 
personalen förhandlar om sin praktik. En av sjukgymnasterna på IVA menade 
att de borde ersätta en CPAP (en apparat som understödjer andning) eftersom 
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den var så komplicerad att montera ihop. Hon hade inte fått något gehör för sin 
önskan, men när den medicinskt ansvarige överläkaren under en fi lmgranskning 
såg fi lmen om hur apparaten monterades ihop blev det tydligt för honom hur 
komplicerad proceduren var (se video 16a). Filmgranskningen ledde dels till att 
de testade en annan apparat och dels till undersökningar av om proceduren 
istället kunde genomföras med en vanlig respirator. Det senare alternativet 
visade sig till sist vara det som de föredrog. 

Filmerna ger inte bara upphov till en diskussion om hur man kan 
förändra rutiner och praktik, utan de har även utlöst diskussioner om alternativa 
tekniska lösningar. Till exempel ledde granskningen av en fi lm om byte av 
gasfl askor till en diskussion om hur det förråd och de anordningar där gasfl askor 
hanteras borde byggas om för att bättre stödja personalen. 

Att involvera hela avdelningen i fi lmgranskning
IVA har etablerat rutiner för att försäkra att så många som möjligt av personalen 
ser och kommenterar fi lmerna som görs. Detta för att få in så många olika 
perspektiv som möjligt. Personalen är uppmande att helst se fi lmerna 
tillsammans, till exempel arbetslagsvis, för att på så sätt stimulera diskussion. 
Vid granskningstillfället får de fylla i ett formulär där de påpekar om något bör 
ändras, eller om något saknas i fi lmerna. En fi lm om en pleura-sug (en anordning 
som suger vätska ur lungorna) resulterade exempelvis i fl era kommentarer om 
saker som personal menade saknades: ”Vad händer om den faller omkull? Hur 
används den vid transport? I vilken höjd ska den placeras?” Den professionella 
granskningsgruppen följer upp och diskuterar de frågor som uppstår för att 
bedöma om en fi lm behöver göras om. I fallet med pleura-sugen beslutade de 
att det räckte att göra en kort tilläggsfi lm där man förklarade hur den användes 
vid transport, att den skulle placeras under hjärthöjd samt att det viktigaste om 
den föll omkull var att se till att det fanns vatten i vattenlåset. Som vi sett tidigare 
fi nns det inte alltid färdiga rutiner att utgå ifrån utan ibland måste sådana frågor 
som kommer in undersökas vidare innan de kan besvaras.

Video för att se sig själv eller en kollega  
I Vardagslärandeprojektet har vi inte i samma utsträckning som i KLIV-
projektet fokuserat på lärande mellan personal. Vi har dock genomfört något 
experiment där sjukgymnaster har fått se fi lmer som deras kollegor gett till 
patienter. Liksom fi lmgranskningarna i KLIV-projektet har fi lmerna genererat 
livliga diskussioner om hur praktiken bäst bör genomföras. Det blev tydligt att 
sjukgymnasterna har lite olika tillvägagångssätt och olika erfarenheter att dela 
med sig av till varandra. En av kollegorna förklarade att hon genomför sin 
session med denna patientkategori något annorlunda än vad hennes kollega 
gjorde på fi lmen. Hon menade att han allt för ofta frågar patienten ”hur det 
känns”, hennes erfarenhet är att det i vissa lägen är bättre att vara tyst ett par 
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sekunder och vänta ut patientens reaktion. Filmen gjorde det också tydligt för 
sjukgymnasten som agerat i den att han borde ha varit ”tuffare” mot patienten. 
Han sade att patienten skulle sluta böja fi ngret när det stramade, vilket han nu 
insåg att det gör nästan omgående. Han menade att det hade varit mer lämpligt 
att be patienten böja ordentligt ända tills det gör ont. 

Multipla perspektiv och gemensamma mål
Under de granskningar vi medverkat vid har personalen tydligt intagit vad 
Suchman och Trigg beskriver som praktikerns och forskarens perspektiv, 
där de ifrågasatt och refl ekterat över sin praktik. De har också anammat 
designerns perspektiv, främst vad gäller förändringar av rutiner men också 
för att fundera över alternativa tekniska lösningar som bättre stödjer deras 
praktik. Personalen har inte explicit tagit dessa olika roller men diskussionerna 
har ändå präglats av dem. Utöver dessa generella perspektiv utgår personalen 
också från sina respektive professionella roller, där de företräder olika 
perspektiv. Den säkerhetsansvariga sjuksköterskan har exempelvis en agenda av 
säkerhetstänkande och i CPAP-exemplet (ovan) reagerade hon på att apparaten 
kanske i för stor utsträckning var ett hemmabygge. Under granskningen 
av en fi lm om en ny experimentell tejpningsprocedur kommenterade hon 
att patienterna skulle kunna få allergiska reaktioner. Vid granskningen av 
befuktarfi lmen påpekade hon att det var en ”bra miljö för bakterier att växa 
i.” Den medicintekniskt ansvariga sjuksköterskan reagerade i sin tur på hur 
utrustningen kunde kopplas ihop med annan utrustning. Sjukgymnasten sökte 
enklare och smidigare rutiner i sin praktik. Personalen får i likhet med vad Karasti 
beskrivit insyn i varandras perspektiv och den bild som tecknas är rikare än en 
enskild persons erfarenheter. Filmerna erbjuder på detta viset olika ingångar och 
kan sägas agera som ”boundary object”, ett begrepp som introducerats av Susan 
Leigh Star för att beskriva objekt som kan tolkas och ge mening utifrån multipla 
perspektiv men samtidigt samla de skilda perspektiven mot ett gemensamt mål 
(Star 1989). Liksom boundary objects innehåller fi lmerna olika lager av koder 
och personalen är i olika grad kompetenta att läsa dessa koder, beroende på 
vilket kunnande och vilken erfarenhet de besitter. Boundary objects har ofta 
diskuterats som ”gränsobjekt” som kan ge mening mellan olika ”Communities 
of  practice”, men jag menar att de vitt skilda kompetenserna inom exempelvis 
IVA gör att begreppet har mening även inom en COP. Kathryn Henderson har 
försökt precisera vilka kvaliteter skisser och ritningar har som gör att de fungerar 
så väl som kollaborativa nav i en designprocess. Hon har i detta sammanhang 
introducerat begreppet ”Conscription Device” – en kombination av Latours 
begrepp ”Inscription” (som jag återkommer till) och begreppet ’boundary 
object.’ Enligt Henderson möjliggör ritningar och skisser multipla perspektiv 
på samma sätt som boundary objects. Skillnaden är att fokus har förskjutits från 
”objekt” mot ”process” och ”ständig tillblivelse”, där olika personer successivt 
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lägger till olika koder och lager av kunskap för att efterhand forma ett önskvärt 
resultat som ger mening för alla, om än på olika sätt (Henderson 1999). Vi såg 
hur stora delar av personalen i KLIV engagerades i att bidra med sina synvinklar 
på vad de menar att en fi lm bör innehålla. 

Dynamisk dialektik/pendlande rörelse
Videomediet inbjuder till fl era olika former av dynamisk dialektik mellan närhet 
och distans, öppenhet och slutenhet, formellt och informellt – vilket gör det 
till ett potentiellt kreativt designmaterial. Ett exempel är mediets ”öppna” 
karaktär, där det kan tolkas och omtolkas, vilket står i kontrast till dess förmåga 
att tydliggöra och ”lägga saker på bordet” i form av ”hårda data”. Filmerna 
kan därför fungera som en ’inramning’ av procedurer vilka är inbäddade i en 
komplex praktik, något att ta spjärn mot och förhålla sig till. Redan vid det 
första inspelningstillfället blir det möjligt för dem som gör fi lmen att direkt se 
om något saknas eller känns fel. Materialet ”talar tillbaka” och det kan därmed 
omformas och inramas på nytt i upprepade kollaborativa iterationer under de 
olika fi lmgranskningarna.

Ett annat exempel på generativ dynamik är möjligheten att pendla 
mellan inlevelse och distans. Videomediet ger personalen en möjlighet att 
”återuppleva” egna erfarenheter av det som fi lmen visar, och samtidigt en 
möjlighet att se sin egen praktik ”på avstånd”. När den fi lmade sjukgymnasten 
i Vardagslärandeprojektet fi ck distans till sitt eget agerande insåg han att han 
borde varit tuffare mot patienten. Hans kollega i sin tur började refl ektera över 
hur hon agerade i liknande situationer och menade att hon i större utsträckning 
väntar ut patientens reaktioner. Diskussionerna får sin näring av ett speglande i 
praktiken men också av associationer till liknande erfarenhet. 

Större delen av personalens relation till sin praktik och sina artefakter 
är tätt kopplad till ett oartikulerat och aktivt interagerande med miljön och 
artefakterna (den slags relation som Heidegger kallar ”Zuhanden”). Det handlar 
om en invävd och situerad kunskap om artefakter i bruk. För praktikerna är det 
främst när artefakten av någon anledning inte längre beter sig som förväntat 
som den mer explicit tecknar sig som ett ’fristående objekt’, det vill säga att den 
blir ”Vorhanden” eller ”för handen” (Heidegger enl. Ehn 1988). För designers 
är pendlingen mellan dessa perspektiv på artefakter högst väsentlig (ibid). Ett 
”breakdown” avbryter en väl fungerande aktivitet men ger samtidigt ett mer 
refl ekterande perspektiv på artefakten. KLIV-fi lmer skildrar inga breakdowns 
utan snarare en form av ”best practice” som i sin första form ger uttryck för 
en Zuhanden kunskap, speglande smidiga och väl fungerande rutiner. Filmerna 
och fi lmgranskningarna möjliggör dock ett Vorhanden perspektiv på dessa 
aktiviteter utan att för den skull tvinga aktiviteten mot ett sammanbrott.

Filmproduktionen och granskningarna möjliggör på ett liknande sätt 
en pendling mellan vad Argyris och Schön beskriver som ”espoused theories” 
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och ”theories-in-use” (Argyris & Schön 1996). Som vi såg i kapitel 2 syftar 
espoused theories på de formella procedurbeskrivningar som ”offi ciellt” anses 
styra aktiviteten, medan theories-in-use är de ofta oartikulerade ”teorier” som 
i praktiken ligger bakom personalens kompetenta handlande. Filmerna skapas 
i en dynamik mellan dessa perspektiv, där den som fi lmas i viss mån utgår från 
formella procedurer, men också till stor del improviserar fram ett kompetent 
handlande. Under granskningarna diskuteras detta ”faktiska” utövande i 
relation till vad som offi ciellt anses korrekt eller lämpligt. Exempelvis blev 
det tydligt i CPAP-fi lmen hur svår apparaten i praktiken var att montera ihop. 
Hade personalen diskuterat denna procedur enbart utifrån en idealiserad 
textbeskrivning skulle diskussionen säkert blivit annorlunda. Smith menar att en 
tätare koppling mellan dessa perspektiv, där theories-in-use görs synliga, skapar 
en kreativ dynamik kring arbetspraktik (Smith 2001).

Inskriptioner, reducering och förstärkning
Ovan nämnde jag att begreppet ”conscription device” bland annat bygger 
på inskriptioner i Latours mening; vi ska nu se närmare på hur inskriptioner 
relaterar till videomediet. Enligt Latour kan inskriptioner ses som artefakter där 
vissa element från en kontext är reducerade samtidigt som andra är förstärkta 
och arrangerade. Kartor är ett bra exempel på inskriptioner och de lyfter också 
fram en central kvalitet hos begreppet, nämligen möjligheten att överblicka 
och kontrollera en situation som vi är försänkta i, där vi synoptiskt kan samla 
ihop väsentliga element som är utspridda i rum och (tid) och få dem ”alla 
synade under samma förenande blick.” Latour har studerat hur en grupp forskare synade under samma förenande blick.” Latour har studerat hur en grupp forskare synade under samma förenande blick.”
i Amazonas djungler använder en mängd olika inskriptioner för att skapa en 
kedja av successiva transformationer mellan miljön i djungeln och hela vägen 
till en konferensartikel där vissa kvaliteter behållits intakta genom hela kedjan. 
Han ställer sig frågan om inskriptionerna för dem närmare eller längre bort från 
skogen. Svaret är både och: forskarna kommer genom inskriptionerna närmare 
vissa element, vilka blir tydligare, men poängen är samtidigt att kontexten (i 
sin helhet) inte längre är närvarande utan att man successivt transformerat och 
reducerat element (Latour 1999). 

Det kan tyckas långsökt att jämföra en KLIV-fi lm med en 
inskription (eller en karta), eller att göra en koppling mellan en djungel och 
en sjukvårdspraktik. En KLIV- eller Vardagslärande-fi lm är kanske ingen 
abstraktion i samma bemärkelse som exempelvis en karta, men det fi nns dock 
vissa likheter. Vi såg i föregående kapitel att fi lmen kunde ses som en reduktion 
av element från en komplex kontext vilket gav en överblick över en situation. 
Personen som agerar på fi lmen förstärker och ordnar väsentliga handlingar 
”på linje” genom ett komplext landskap av möjligheter. Vid de återkommande 
tillfällen då KLIV-fi lmer granskas av olika sakkunniga personer på avdelningen 
ger fi lmen dessutom en möjlighet att de reducerade och förstärkta element som 
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presenteras i sin tur kan ordnas ”på linje” med vitt skilda kompetenser inom 
avdelningen. Personerna som granskar fi lmen befi nner sig både ”närmare” och 
”längre ifrån” sin praktik. De får en överblick och är bekvämt fokuserade på de 
förstärkta element fi lmen presenterar snarare än att distraheras av alla möjliga 
störningar som de vanligen utsätts för i sin praktik.

För att redogöra för inskriptionernas arbete uttnyttjar Latour själv en 
mängd inskriptioner i form av bilder och bildtexter. ”Och hur skulle jag kunna få 
läsaren att förstå detta referensarbete utan de fotografi er jag har tagit, bilder som 
måste betraktas precis samtidigt som det jag berättar läses? Jag är så rädd att göra 
något fel i min redogörelse att jag själv inte vågar släppa fotografi erna ur sikte, 
ens för ett ögonblick ( Latour 1999 s. 249).” Artikeln om Amazonas djungler har 
för övrigt undertiteln ”ett foto-fi losofi skt montage.” Dessa inskriptionskvaliteter 
ger mening oavsett om man ser video som ett designmaterial eller ett 
forskningshjälpmedel, och jag försöker därför också använda mig av åtskilligt 
bildmaterial och länkade videosekvenser i denna avhandling.

Hybrider
Inskriptioner kan enligt Latour ses som hybrider som överbryggar glappet från 
det mer konkreta (mer kontext) till det mer abstrakta. De inskränker sig inte till 
kartor utan de kan ta sig alla möjliga skepnader. Ett enkelt exempel på inskription 
som Latour presenterar är ”pedokomparatorn”. Verktyget kan beskrivas som ett 
antal små papplådor ordnade som ett koordinatsystem där Amazonasforskarna 
placerar olika jordprov. Det hjälper dem att jämföra jordprover från vitt skilda 
ställen och  tidpunkter i djungeln. 

Latour beskriver artefakten och inskriptionen pedokomparatorn som 
lättare än skogen men tyngre än papperet (Latour 1999). På ett liknande sätt kan 
en KLIV-fi lm ses som en ”hybrid” som är lättare än hela kontexten men tyngre 
än en formell instruktion på papper. En annan relevant metafor är att se dem 
som ”rikare” än formella textbaserade medier, men ”fattigare” än kontexten 
som helhet.

Att ”lägga an”
En annan spännande inskriptionsartefakt i Amazonasforskarnas arbete, 
som kan ha relevans för att förstå en viktig kvalitet vad gäller videomediets 
användning i våra projekt, är ”Munsell-koden”. Det är ett verktyg i form av 
en liten bok med hårda metallsidor som hjälper forskarna att jämföra färger 
på jordprover. På varje sida fi nns en palett, ett urval av likartade nyanser av en 
färg med tillhörande nummer (en Munsell-kod). Det väsentliga och geniala med 
denna artefakt är dock att det vid varje färgprov fi nns ett hål. Genom att lägga 
hålet över jordprovet kan färgprovet direkt jämföras med jordprovet. Eftersom 
vi inte kan minnas färger med tillräcklig precision blir även ett obetydligt fysiskt 
avstånd  till en oöverstiglig barriär. ”När mindre än en millimeters avstånd skiljer dem 
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åt, då och endast då, kan de avläsas synoptiskt.”(s. 248 Latour 1999). I såväl KLIV 
som Vardagslärande har det visat sig vara mycket viktigt att kunna ”lägga an” 
videon mot en ny men liknande situation där avståndet är tillräckligt litet. Redan 
tidigt i KLIV-projektet såg vi att den lilla handdatorn gjorde det möjligt att enkelt 
jämföra videon med den motsvarande artefakten. Ett intressant exempel var när 
två av sjukgymnasterna på IVA skulle montera den tidigare beskrivna befuktaren 
på en respirator. De kände till att deras kollega gjort en fi lm om proceduren och 
beslöt att först se den fi lmen på en stationär dator. De tog med sig en central 
ventil som förbinder befuktaren med respiratorn för att kunna jämföra denna 
detalj med fi lmen. När de sett hela fi lmen och kände sig säkrare gick de ut till 
det utrymme där utrustningen förvarades och försökte montera ihop delarna. 
Ganska snart insåg de dock att de behövde en handdator för att kunna se fi lmen 
igen i direkt anslutning till monteringen där de successivt och direkt kunde 
jämföra sina handlingar med fi lmen (se artikel 1).

Munsell-kod.

Sjukgymnaster ’lägger an’ en apparatdel mot vad de ser på videon (se video 10a).

Vikten av att artefakter kan ”lägga an” mot varandra där artefakter hjälper till 
att artikulera en inbäddad praktik blev också tydlig i Vardagslärandeprojektet. 
Filmerna ger patienten en möjlighet att ”resa i tiden” och ”lägga an” den status 
handen uppvisar vid fi lmtillfället mot olika framsteg och bakslag under rehabilite
ringsprocessen. Exempelvis konstaterade en patient efter en konsultation att han 
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inte kunde röra sina fi ngrar lika bra som vid fi lmtillfället. Han använde fi lmen för 
att vid sitt nästa besök demonstrera detta för sjukgymnasten. Filmerna möjliggör 
också på ett liknande sätt att de artefakter som sjukgymnasten använder för att 
artikulera patientens situation vid konsultationstillfället kan komma patient och 
anhöriga till del långt efter det att konsultationen ägt rum.

Sammanfattning
Vi har sett fl era skäl till varför sjukvårdsenheter i viss mån kan ses som en 
”designpraktik”. Det fi nns ett ökat intresse för riktlinjer inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, men lokala variationer, lokala kunskapstraditioner situerade 
i en Community of  Practice och möjligheten att jämka samman olika lokala 
agendor till meningsfulla helheter gör att personalen själva ständigt måste 
designa och omdesigna sina procedurer. Den användning av videomediet vi 
sett i projekten ger personalen en möjlighet att forma sina riktlinjer ur ett 
perspektiv ”från golvet”, som väl kan komplettera de riktlinjer som påförs dem 
”från ovan”. Detta bidrar dessutom till att personalen känner delaktighet och 
engagemang i sin praktik. Det fi nns ofta konserverande krafter som motverkar 
förändringar, till exempel om förändringen känns påtvingad utifrån, men även 
privata initiativ av någon enskild anställd kan lätt bli ifrågasatta (se kapitel 4). 
Filmgranskningarna av den faktiska praktiken ger en möjlighet att gemensamt se 
och förhandla om eventuella problem eller saker som kan förbättras. Initiativen 
uppstår under kollaborativa former och fi lmerna tillåter och fångar upp olika 
lager av koder och perspektiv, vilka kan ge mening för olika personer på olika 
sätt. Sammantaget gör det att fi lmerna bättre kan förankras och accepteras av 
de olika parterna.

Som vi vidare såg i kapitel 4 arbetar personalen många gånger på 
egen hand och har ingen riktig insyn i hur kollegor tar sig an uppgifter. Filmen 
möjliggör att den som agerat i den kan spegla sig själv, men också en möjlighet 
för kollegor att få insyn i varandras sätt att hantera problem.

Likt reifi eringar ”fryser”, förtingsligar och avgränsar fi lmerna en 
komplex inbäddad kunskap så länge som den ger mening för personalen, 
varefter den löses upp för att forma en ny reifi ering. Filmerna balanserar väl 
mellan öppenhet och avgränsning och får sin mening genom en ständig dialog 
med sin omgivning och alla inblandade aktörer.

Det är tack vare att fi lmerna produceras lokalt som avgränsningarna 
trots allt ger mening där de lokala kollegorna vet hur de ska relatera innehållet 
till sin praktik.

Filmerna kan ses som hybrider mellan en djupt inbäddad praktik 
och strikt formaliserade procedurer. Mediet inbjuder även till fl era former av 
pendling mellan närhet och distans, formellt och informellt, association och 
refl ektion vilket ger en bra grogrund för generativa diskussioner om praktiken 
och dess utvecklingspotential. Granskningarna ger förutsättningar för att 
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se sin praktik och dess förändringsmöjligheter på ett sätt som inte bygger 
på sammanbrott (”breakdowns”) och där välfungerande men oartikulerade 
aktiviteter kan ifrågasättas.

Mediets tillgänglighet via exempelvis handdatorer gör det möjligt 
att ”lägga an” inbäddad, oartikulerad ”kunskap” och artefakter mot andra 
situationer och artefakter, ett sätt att mobilisera en stor del av en kunskaprik 
kontexts hela artikuleringsarsenal. 
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Coda – Som en skälvning i det som redan sker

I de projekt som beskrivits i avhandlingen har det producerats mängder med 
media i en anda av ”garage –video” där amatörer har lärt sig att ”skriva” 
video. Det har inte skett genom att de lärt sig något avancerat fi lmspråk utan 
snarare genom att de tagit vara på sina vardagliga färdigheter. Jag har genom 
avhandlingens olika kapitel försökt teckna den specifi ka karaktären hos 
denna medieanvändning. Jag har också försökt artikulera erfarenheter från de 
designprocesser som ligger bakom. I denna coda tänker jag samla upp och 
sammanfatta dessa artikulationer, men jag tänker också utifrån min konstnärliga 
bakgrund nyttja andra artikulationsmedel än de akademiska för att beskriva 
centrala aspekter av processen och resultatet. Störst fokus ägnas åt resultatet där 
jag tecknar vidare på den ”övergripande gestalt” eller ”karaktär” som utmärker 
medieanvändningen. För att möjliggöra detta tänker jag göra kopplingar till 
litteratur, konst och Svensktoppen.

I kapitel 2 diskuterade jag designprocessen och relationen mellan design och 
forskning. Jag försökte argumentera för att Participatory Design kunde ses 
som en innovativ ansats, men också att den formen av samarbete gav en rikare 
utgångspunkt att designa ifrån och mot, med multipla perspektiv som bas. Jag 
försökte även peka på vikten av att designkunskaper behöver kommuniceras till 
praktiker och inte bara till designforskare. I kapitel 4 beskrev jag hur de studerade 
sjukvårdskontexterna kunde ses som ett landskap i ständig rörelse där personalen 
bedriver sin verksamhet under kontinuerligt skiftande omständigheter. Jag 
beskrev också hur mening skapas och upprätthålls lokalt inom deras respektive 
”community of  practice”. Detta ständigt fl ukturerande landskap skapar 
särskilda förutsättningar för hur medier kan stödja och utveckla praktiken. 
Den medieanvändning vi genom vårt designarbete därför funnit fruktbar i de 
genomförda projekten bygger inte på rigida, universella och standardiserade 
former; som jag beskrev i kapitel 5 har medier istället använts för att ”fånga” 
en situerad och ständigt föränderlig praktik. Personalen har dragit nytta av den 
lokala kontexten, det konkreta och det specifi ka för att muntligt berätta om, 
artikulera och synliggöra sina handlingar, de artikulerar-i-handling. Medierna har 
fått sin bärande kvalitet genom ett möte mellan ett personligt perspektiv och en 
unik och specifi k lokal situation. I kapitel 6 argumenterade jag för att man kan 
se personalens sjukvårdspraktik som en designpraktik i ständig inre förvandling. 
Jag grundade den synen dels på att behandlingsprocedurer och utrustning 
kontinuerligt behöver jämkas samman så att de ger mening inom deras lokala 
”Community of  Practice”, och dels på att lokala variationer och skilda intressen 
driver personalen att ständigt utforska sina möjligheter till förbättringar. Vidare 
beskrev jag hur den lokala medieproduktionen inte bara gav personalen en 
möjlighet att hela tiden anpassa innehållet efter hur omständigheter och omvärld 
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förändras, utan också bra förutsättningar för personalen att refl ektera över och 
utveckla sin egen praktik, där de har kunnat utforma riktlinjer ur ett perspektiv 
”från golvet.” 

Paricipatory Design som en serie fruktbara kollisioner
De viktigaste erfarenheterna och lärdomarna jag gjort vad gäller designprocessen 
kretsar kring samarbete och vad det kan innebära. Ett nära samarbete i en anda 
av Participatory Design behöver inte bara leda till inkrementell design eller 
till en utveckling av vad man gör idag, utan det kan också utmynna i helt nya 
ideér. I en PD-process kan designern agera ”utmanare” och skapa fruktbara 
”kollisioner” med brukarna. Kollision kan låta lite bryskt men det understryker 
just utmaningen, friktionen och att man inte riktigt vet vad som kan komma att 
hända. Vad jag försöker fånga är tanken att det som slår emot en i kollisionen 
kan vara en resurs, och insikten att samarbete inte behöver betyda ett möte i 
fullständigt samförstånd eller alltid leda till kompromisser. Uttrycket betonar 
också vikten av att göra experiment där de möter så stort motstånd som 
möjligt, alltså mitt i den vardagliga verksamheten med alla dess olika personer, 
föremål och motstridiga idéer. Det kan också som i inledningen av KLIV-
projektet handla om en kollision mellan olika perspektiv och värderingar, där 
vi försökte se deras verksamhet utifrån metaforiska synvinklar. Kollisionerna 
genererar överraskningar, saker man inte förutsett. I KLIV blev vi överraskade 
över den refl ektion som uppstod när de själva började producera fi lmer. I 
Vardagslärandeprojektet blev vi överraskade över hur individuella patientfi lmerna 
blev och att patienterna använde dem för att delge sin situation till anhöriga.

En praktik är ingen enhetlig utgångspunkt. Olika intressen och agendor, 
mer synliga såväl som mer dolda, kan komma i spel och göra sina ”röster” hörda 
vid ett lyckat samarbete. Brukarna är ingen samstämmig grupp och det sker fl er 
kollisioner än bara mellan designer och brukargrupp. I ett PD-projekt kan man 
bjuda upp multipla perspektiv till dialog, där dynamiken i skilda brukarintressen 
kan skapa oväntade och kreativa utgångspunkter. 

Ett möte mellan min konstnärliga bakgrund (’Spisar’ 1996 Hillgren) och en arbetskontext (IVA 
2003).
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Lokalt producerad media
Den kanske mest centrala kvaliteten i den medieanvändning vi har hjälpt till att 
forma är att fi lmerna produceras och används lokalt. De har ingen omedelbar 
universell giltighet, varken i tid eller rum. Räckvidden är mycket kort och de ger 
inte mening i alla sammanhang. Det lokala perspektivet har dock inte varit någon 
begränsning utan tvärtom en förutsättning och en resurs. Närheten mellan 
avsändare och mottagare är ytterst viktig där mottagaren känner ett förtroende 
för en känd lokal person. Det gör också att den avgränsade förenklingen som 
en fi lm utgör trots allt kan vecklas ut till något som under en kort tidsperiod 
ger mening för mottagaren. Ett extremt men samtidigt belysande exempel på 
hur avgörande närhet och kontext kan vara för kommunikation, hittar vi hos 
den danska vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders. Exemplet bygger på 
den franske författaren Victor Hugos brevkorrespondens med sin förläggare. 
Hugo som var nyfi ken på hur det gick för hans senaste roman ”Les Misérables” 
skrev ett brev till förläggaren som löd: ”?” Svaret från förläggaren var lika kort: 
”!”. Korrespondensen är noterad i Guinness rekordbok som världens kortaste 
brevväxling, men den var uppenbarligen tillräckligt utförlig för att parterna 
skulle kunna kommunicera det mest relevanta (Nørretranders 1991). Filmerna i 
KLIV och Vardagslärande är inte lika extremt koncisa, men närheten gör att de 
kan kondenseras betydligt.

Till sist vill jag understryka att kollisionen inte är den enda kvaliteten 
i ett lyckat samarbete. Den kanske viktigaste i vårt fall var det engagemang 
personalen visade när de fi ck vara delaktiga i hela designprocessen. Detta 
engagemang har bidragit till att de känner att det är deras projekt, att det är värt 
att lägga energi i det och att projektet fortfarande lever vidare och utvecklas.

En mediehantering vars kvalité bygger på ett lokalt perspektiv där mening skapas inom en 
Community of Practice.
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Att argumentera för ett lokalt perspektiv förefaller kanske underligt i en tid som 
präglas av det globala och där inte minst Internet möjliggör att företeelser kan 
kopplas ihop oavsett var på jorden de utspelas. Som Etienne Wenger betonar 
fi nns det dock ingen motsättning mellan begreppen. Snarare formar begreppen 
ömsesidigt varandra, där det lokala är lika viktigt som tidigare och bara utgör en 
annan skala än det globala (Wenger 1998).

Medierad närhet
Den lokala produktionen möjliggjorde också att medierna kunde balansera 
mellan olika begreppspar, som öppenhet/slutenhet, informellt/formellt, 
närhet/distans, reducering/förstärkning, och objekt/process. En central 
dimension är samspelet mellan reifi ering och deltagande, där förståelse som 
egentligen är inbäddad i en större kontext förenklas i fi lmerna och får en påtaglig 
och avgränsad form. Ett annat exempel är hur den lokala produktionen inbjuder 
till ett pendlande mellan närhet till praktiken och en analytisk distans. Distansen 
erbjuder paradoxalt nog en annan slags närhet, en ”medierad närhet” som i vissa 
avseenden gör det möjligt att komma ännu närmare praktiken.

Medierad närhet.

Förankrad lätthet
Ytterligare några begreppspar kan vara värda att ta upp för att ytterligare skärpa 
min karakterisering av den medieanvändning som avhandlingen behandlar. I 
sina planerade ”Amerikanska Föreläsningar” (som aldrig blev av då han gick 
bort 1985) diskuterade Italo Calvino fl era motsatspar i relation till litteraturen, 
och hans resonemang har även av andra befunnits relevanta också för de nya 
medierna (se t.ex. Thackara, 2006). Ett motsatspar Calvino tar upp och som jag 
redan varit inne på i kapitel 6 är lätthet kontra tyngd. Calvino förspråkar lätthet 
som motvikt till världens tyngd och tröghet ”I vissa ögonblick tycktes det mig som om 
världen höll på att bli till sten … som om ingen kunde undgå Medusas obönhörliga blick”
(Calvino 1998 s. 14). Han förknippar lätthet med precision och bestämning, 
snarare än med vaghet och slumpmässighet (Calvino 1998). Liksom Calvino 
vill jag slå ett slag för lättheten och rörligheten, framför allt som motvikt till 
olika former av standardiseringar. I KLIV-projektet försökte jag och Erling 
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inledningsvis argumentera för att fi lmerna inte behövde genomgå någon 
granskning utan att de bara skulle ses som ”tillfällig frysning” och förlängning 
av den muntliga kulturen – en form som bara var aningen tyngre än den 
rörliga och lätta dialog som ständigt pågick på avdelningen. Vi insåg snart att 
personalen var rädda för att ”Medusas blick” skulle kunna frysa felaktiga rutiner 
till en alltför fast form och gärna såg att överläkaren tog ett yttersta ansvar för 
fi lmernas innehåll. Filmgranskningarna visade sig så småningom (som vi sett i 
kap 6) också utgöra ett ypperligt sätt att engagera större delen av personalen med 
deras skilda kompetenser i en refl ektion över praktiken. Med facit i hand ser man 
att granskningarna inte lägger någon större börda på fi lmerna, utan de utmärks 
(liksom Vardagslärandeprojektets medieformer) fortfarande av en lätthet och en 
rörlighet. Det handlar dock inte om en lätthet som svävar fritt utan en som är 
väl förankrad i praktik och i år av erfarenhet, och som får sin precision av den 
specifi ka situationen och den lokala kontexten.

’Svävande videobandspelare och inspelad 
testbild, förankrade av TV’
Per-Anders  Hillgren 1997.

’Dialog’ Sigurdur Gudmundsson 1979.                  
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Snabbhet och Långsamhet
En annan av Calvinos planerade föreläsningar behandlade snabbhet i relation till 
långsamhet. Han planerade att avsluta den med hjälp av en kinesisk historia som 
jag inte kan undå att dra en parallell till:

En av Zhuang Zis många goda egenskaper var hans talang att rita. Kungen bad honom att 
rita en krabba. Zhuang Zi sade att han behövde fem år på sig och en villa med tolv betjänter. 
Efter fem år hade teckningen ännu inte påbörjats. ”Jag behöver ytterligare fem år”, sade 
Zhuang Zi. Kungen gick med på det. När tio år hade gått, fattade Zhuang Zi penseln på ett 
ögonblick, i ett enda svep tecknade han en krabba, den mest fulländade krabba som någonsin 
skådats(i Calvino 1998 s.71).

På ett liknande sätt kan man säga att en fi lm i KLIV och Vardagslärande 
skapas spontant ”på ett ögonblick, i ett enda svep.” Samtidigt fi nns många års 
erfarenhet komprimerat i det som tar sig uttryck i mötet mellan en unik individs 
erfarenhet och den specifi ka situtationen. Filmerna är snabba och spontana, på 
samma gång som de är långsamma och ackumulerade.

”Slit och släng” medier
Siw Malmquist hamnade på Svensktoppen med schlagern ”Slit-å-släng” år 1966. 
Ett par år tidigare hade inredningsarkitekten och journalisten Lena Larsson i 
artikeln ”Köp – Slit – Släng” och en uppföljande TV-debatt 1961 nästan skapat 
uppror i det svenska folkhemmet. Framför allt den äldre generationen menade 
att allt slöseri var omoraliskt och med dagens miljöperspektiv har slit-och-släng 
blivit än mer politiskt inkorrekt. Lena Larsson har i sin självbiografi  förklarat 
att hon ända sedan  dess känt sig missförstådd. Hennes syfte var att visa på en 
naturlig vardagsförbrukning och att kvalitet inte nödvändigtvis bara behöver 
förknippas med hållbarhet. Hon ville snarare hylla vardagen och betona den 
ständiga omprövningen, att man ibland måste slänga för att komma vidare, 
och hon menade att i industrisamhället var det konsumenternas nya möjlighet 
– och rättighet – att köpa, slita och slänga. Hon modifi erade senare tankarna 
och talade då hellre om ”återbruk”: ”laga maten, ät upp den, börja om igen” (Larsson  ”laga maten, ät upp den, börja om igen” (Larsson  ”laga maten, ät upp den, börja om igen”
1991 s. 122). Det fi nns något sympatiskt i tankegångarna och de ter sig relevanta 
även i relation till fi lmproduktion och medier. Mycket fi lm produceras, även av 
amatörer, för att sparas (även om det fi nns undantag som till exempel video-
övervakningskameror). Den omedelbara kopplingen mellan ”slit-och-släng” 
och medier är väl annars engångskameror där kamerahuset förbrukas men 
mediet sparas. I KLIV och Vardaglärandeprojektet är tvärtom förgänglighet 
och ett bäst-före-datum snarare bärande kvaliteter i medieanvändningen, där de 
meningsbärande elementen i fi lmerna gradvis bleknar. 
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Siw Malmqvist sjöng ”Slit & Släng”.                                                       

Ready-made-handlingar
I metodkapitlet frågade jag mig vad vi hade designat i våra projekt. Handdatorer, 
streckkodsläsare, videokameror och programvara existerade ju redan, men deras 
betydelse hade omskapats i samspel med ett nytt sammanhang. Därför beskrev 
vi med Duchamps ord vårt arbete i termer av ready-made, och när nu slutorden 
närmar sig skulle jag vilja göra en annan koppling till Duchamps begrepp. 

Avhandlingen har inte handlat så mycket om design av teknik utan 
snarare om design av en medieform som tar fasta på det som redan fi nns och 
sker. Snarare än att bara tala om ready-made ”objekt” genom redan existerande 
teknik, skulle man också kunna tala om ready-made ”handlingar” där medier 
fångar det som redan försiggår – som en skälvning i det som redan fi nns, eller 
ännu bättre, ”som en skälvning i det som redan sker”. Personalen behöver inte 
explicit skapa något manus eller utforma något handlingsförlopp. Det fi nns 
redan och upprepas ständigt, med mycket hög kvalitet. Därför räcker det att 
de spontant berättar för en kollega hur de till vardags tar sig igenom en viss 
procedur. Det är nästan som att ”fånga det som redan sker”, men inte riktigt. 
Kameran får dem att skärpa till sig något, de tänker igenom innehållet, hur de 
ska berätta det och vad de ska fokusera på. Den inspelade handlingen får en 
något annorlunda innebörd när den är medierad. 

Karaktären på den medieanvändning som utformats i projekten skulle kunna 
defi nieras med många termer: ready-made-handlingar, garage-video, slit-
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och-släng-video, efemärvideo, förbrukningsvideo, lättvideo eller närvideo. 
Samtliga dessa begrepp fångar något av den karaktär som nu framstår; jag 
vill inte enväldigt fastställa några termer utan snarare låta defi nitionen präglas 
av öppenhet genom att bara ge exempel och peka ut riktningar. Jag har också 
försökt nyttja olika medel och modus för att artikulera dessa riktningar: 
empiriska exempel, teoretiska kopplingar, metaforiska synsätt och konstnärliga 
bilder. Därför vill jag avsluta denna lilla rundvandring, denna ”svans” eller coda, 
med en lätt manipulerad KLIV-bild. 
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Medierade ready-made-handlingar, som ”en skälvning i det som redan sker”.
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1a. Överblick av fi lmproduktion i KLIV projektet. (s. 6)
2a. Diskussion vid fi lmning. (s. 6)
3a. Diskussion vid fi lmning. (s. 6, 76)
5a. Filmning sker oplanerat.. (s. 5a)
6a. Diskussion vid granskning om lämpligt språkbruk. (s. 59)
7a. Filmgranskning och diskussion om arbetspraktik. (s. 6, 93)
8a. Filmgranskning leder till ny fi lm. (s. 6)
9a. Kollegans noggrannhet speglas i fi lmerna. (s.71)
10a. Sjukgymnaster ser fi lm i handdator. (s. 62, 99)
11a. IVA-personal fi lmar på Kirurgens operationsavdelning. (s. 66)
12a. Workshop och metaforspel. (s. 41)
13a. Workshop där personal agerar i ett scenario. (s. 41)
14a. Mockups används på ett arbetspass. (s. 43)
15a. Externat där personal bekantar sig med fi lmproduktion. (s. 45)
16a. Filmgranskning leder till förhandling om utrustning. (s. 94)
17a. Film med docka. (s. 81)
18a. Film med riktig patient. (s. 81)
19a. Film om såromläggning. (s. 82)
20a. Film om hur en befuktare kopplas till en respirator. (s. 73, 74)

1b. Film till patient (A) del 1. (s. 7, 49)
2b. Film till patient (A) del 2. (s. 7, 49)
3b. Film till patient (B) del 1. (s. 7, 49)
4b. Film till patient (B) del 2. (s. 7, 49)
5b. Filmsekvens där patient ställer specifi k fråga. (s. 78)
6b. Patient (A) ger kommentarer om hur fi lmen använts. (s. 49)
7b. Film används som stöd hemma hos patient (C). (s. 49)
8b. Läkare använder sina händer för att artikulera. (s. 84)
9b. En röntgen-animation gjord med programvaran Camtasia. (s. 7, 49)
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Abstract in English

A growing global perspective and new technical infrastructure such as the 
internet give rise to expectations that knowledge and experiences could be 
shared and mediated between different contexts around the world.  In line with 
this follows an increasing interest in standardization and context-independent 
‘learning objects’ that allow content reusability across sites.

This dissertation will focus on and argue for knowledge sharing 
with opposite qualities, where the specifi c context and the personal and local 
perspective instead will be central aspects. It’s a knowledge sharing where 
“sender” and “receiver” are closely related and it’s based on a socio-cultural 
perspective where knowledge, context, technology and mediation are deeply 
interconnected. 

The arguments are based on two practice based research projects, where 
interaction designers together with staff  members at an intensive care unit and a 
hand surgery clinic collaboratively designed procedures where locally produced 
videos is used to enhance and develop the work practice in both these settings. 

The procedure differs from most ordinary movie production. It is 
not based on manuscripts or advanced planning, and it’s without the more 
“objective” character common in instruction movies. Digital video technology 
is rather used to capture a situated and always changing practice, in which staff  
members fi lm each other in their everyday practice. Making the movies where 
the work usually gets done helps practitioners elicit what should be told in the 
movies; what needs to be shown, named and forgrounded. The movies could 
be about “how to handle medical equipment”, “how to treat a severe wound” or 
“an articulation of  a patient’s specifi c situation and future rehabilitation”. The 
videos are based on “ready-made” actions already taking place in the everyday 
environment. Their character is informal and personal and they are later used as 
support for staff  or patients with a close relation to the context. 

The local production makes it easy to adapt the content to changing 
circumstances, but it also allows staff  members to get a view of  how other 
colleagues perform their everyday work. This creates good opportunities for 
them to refl ect on what they are doing and how their daily work could be 
improved.

In addition to the refl ections regarding video production, the PhD thesis will also 
focus on Participatory Design (PD) and the implications of  close collaboration 
with users. PD is often considered not to lead towards the more innovative 
and only benefi t incremental design processes. In the thesis, arguments will 
be presented that close PD instead could be based on an approach where 
designers challenge the users and conduct fruitful “collisions” with them and 
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their environment. It could be “collisions” between values and perspectives, but 
also between design ideas and the real working context. This is achieved through 
experiments in the daily practice, where ideas encounter as much resistance as 
possible with the confl icting artifacts, people and ideas residing in the context. 
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Self-produced video to augment peer-to-peer 
learning

Eva Brandt, Erling Bjarki Björgvinsson and Per-Anders Hillgren

Abstract
This paper describes how self-produced videos, made with a digital video camera and later 
viewed on handheld mobile computers, support informal learning at an Intensive Care Unit. 
The learning process supported is peer-to-peer learning, where colleagues use mobile IT to 
communicate and learn from each other. The handheld computers are equipped with barcode 
readers, which give easy access to the learning videos. These mobile computers also make it 
possible to confi gure where and when the learning is going to take place. The staff  themselves 
decide the content and how to produce the videos. Examples are given of  how the spatial 
and social work environment is important in facilitating both the production and use of  the 
videos. The success of  the peer-to-peer learning process seems to lie in the fact that the person 
on the video and the colleagues watching it all share the same social and cultural community 
of  practice.

Keywords: peer-to-peer learning, self-produced learning material, video-fi lms, handheld 
computers, barcodes, context, health care.

1. Introduction 
This paper discusses peer-to-peer learning augmented by mobile IT. The IT 
concept has been developed and implemented to support informal learning 
between colleagues at an Intensive Care Unit (ICU). It is based on viewing the 
staff  as peers in a learning process where many communicate with many, and 
where they produce learning material (short videos) for each other. The paper 
has four sections. First, various views on learning are described to frame our 
research. Second, the research project, the resulting mobile IT concept and 
the design process that brought it about are described. Third, two examples 
are discussed. One shows how the production of  learning videos can result 
in learning for the people involved; the other shows how the use of  mobile 
computers with self-produced videos augments peer-to-peer learning. In the last 
section the results are summarised.

2.  Peer-to-peer learning
The term peer-to-peer arrived in the computing fi eld during 2000, as the music-
sharing application called Napster changed the network model of  the internet. 
Instead of  using home computers to browse the web and exchange e-mails, 
computers could connect to each other directly, form groups and collaborate 
to become user-created search engines and fi le-systems. Content, choice and 
controls given to the users are important in peer-to-peer applications. In peer-
to-peer web applications, the computers are viewed as peers in a larger network 
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of  cooperating computers (Oram et al. 2001). Our research is based upon 
viewing the staff  in a work-setting as peers in a learning process where many 
communicate with many. 

Research about learning has traditionally focused on issues related 
to schools and other educational institutions. Learning is primarily seen as a 
cognitive process within the individual pupil, initiated by the teacher who decides 
which learning materials and didactical means to use. The teacher is in charge 
of  the learning situation and is the mediator of  pre-set content. In short, the 
traditional learning scheme focuses on one-to-many communication and views 
learning as knowledge or information processing that can be decontextualised 
and explained using, for instance, words and images (Meier 1997). 

Ingela Josefson (1988, 1995) has conducted research on the training of  nurses. 
Two irreconcilable traditions of  learning are found to dominate. On the one 
hand, there is the scientifi c  model, where the theories of  learning are based on 
cognitive science. On the other hand, there is the apprenticeship model, which 
focuses on qualities that cannot be expressed in language. In the development 
of  the nurses’ profession the latter tradition is attacked while the fi rst is pleaded 
for. This is explained by the aim of  giving care a higher status in the society. 
Josefson emphasises that basing the development of  IT-technology on the 
scientifi c model might have unfortunate consequences as it undermines 
knowledge gained from experience. 

Our research contradicts the traditional learning scheme and emphasises, more 
in line with Josefson, practice-based learning. We focus on informal learning, 
where colleagues communicate with each other, and what is to be learned is not 
set in advance. Instead, the learning material is produced when needed by the 
staff  themselves.

Schön’s (1987) understanding of  learning also inspires us, as it takes into 
consideration how professionals actually work. Schön has investigated the 
professional work practices of  architects, lawyers and medical doctors. He 
argues that the most important aspect in professional competence and action 
is the ability to ‘refl ect-in-action’ and ‘refl ect-on-action’. The fi rst is essential 
when handling situations that are puzzling, troubling and uncertain. Refl ection-
in-action means refl ecting in the midst of  the action while handling the situation 
and material at hand. Practitioners make on-the-spot experiments that ‘talk back’ 
to them, and this in turn becomes the basis for new on-the-spot experiments. 
Refl ection-in-action is often stimulated by a surprise, meaning that the outcome 
of  an action (or part of  it) is unexpected. ‘Refl ecting-on-action’ takes place after 
the action is performed and involves distancing oneself  and refl ecting on what 
happened. 
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Schön emphasises that professionals’ knowledge is embedded within a shared 
community of  practice and that we are usually unable to make it verbally explicit. 
This is in line with another important source of  inspiration, namely Lave and 
Wenger (1991) and their understanding of  learning as a situated activity taking 
place within communities of  practice. Atlhough Schön does not describe learning 
as a social process, Lave and Wenger have studied the relationship between 
people, activities and situations in several communities of  practice. They argue 
that learning takes place while performing concrete activities and that all kinds 
of  activities can be learning; not only those explicitly defi ned as such. Lave and 
Wenger have developed a notion of  learning that they call ‘legitimate peripheral 
participation’. Legitimate peripheral participation describes how newcomers 
take part in concrete activities with more established practitioners and each of  
them has a different view of  the actions. Both Schön and Lave and Wenger 
stress that learning depends on context and that professional practitioners are in 
constant negotiation with the situation at hand, changing the course of  action 
as needed. 

3.  Mobile computers with video 
For two and a half  years the KLIV research project has studied how learning at 
an Intensive Care Unit can be supported with mobile devices (Björgvinsson and 
Hillgren 2002; Brandt et al. 2002). KLIV is the Swedish acronym for ‘continuous 
learning within healthcare’. The project was carried out with close collaboration 
between the Intensive Care Unit at the University Hospital in Malmö and the 
Interactive Institute. The design process was iterative, interdisciplinary and 
‘user-centered’ focusing on collaborative inquiry and participatory design. 
We were present at the unit during their everyday work and the staff  have 
participated in various kinds of  workshops both inside and outside their work 
environment. We often call this approach an ‘event-driven design process’ (for a 
further development of  this notion see Brandt 2001). 

The KLIV project found that the Intensive Care Unit’s daily oral learning was 
a vast resource in the development of  the staff ’s professional competences. 
This is in line with Orr’s (1996) observation of  the importance of  technicians 
sharing oral stories to sustain and develop their community memory. The staff  
now augment this oral resource by producing short videos around patient care 
and medical devices with a digital video camera. Passarge and Binder (1996), 
whose study involved spring machine setters in documenting their best practice 
on video, have infl uenced our work. Their videos were used for learning out 
in the workplace among the spring-setting machines. The videos were viewed 
on a stationary computer with a laser disc placed on a mobile table. In the 
KLIV-project, the staff  themselves produced the videos and there were no 
professional cameramen involved. Another difference is that the videos are 
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viewed on handheld computers by scanning barcode cards placed out in the 
work environment. This gives more fl exibility and the chance to confi gure the 
learning situation according to different needs. 

In the video a colleague shows how the task is carried out including practical 
tips gained from experience. The process of  making the videos is a collaborative 
learning process including several steps. It starts when the fi lms are to be 
recorded and the people involved refl ect on how the task is best carried out. 
The refl ection continues when they and colleagues informally review the videos. 
This might result in a new fi lm being made. Later there is a more formal review 
session where staff  members with different responsibilities and backgrounds 
examine the content closely. Fnally the videos are used and refl ected on during 
daily work. The refl ections might initiate the production of  a new video to 
develop their work practice further.

4.    Self-produced learning material 
This section discusses the production of  self-produced learning material. The 
example is taken from early in the design process where the focus was on 
investigating how the personnel from the Intensive Care Unit could produce the 
learning videos themselves. The specifi c case we discuss below is the production 
of  a video on how to bladder scan – that is, scanning to see how much fl uid 
the urine bladder contains. In the process three videos were made. We would 
argue that the physical situation facilitates the production. More importantly, 
the construction of  the videos prompts an exchange of  views and negotiation, 
which infl uences the video recordings. The process of  making the videos gives a 
voice to various individuals. Each has a different perspective on the community 
of  practice, which is essential for learning and developing the practice. 

Margareta (a nurse) wanted to experience the actual fi lming. She asked Bengt 
Göran (the nurse’s aide) and Lena (another nurse) to help explore how to 
produce the fi lms. They decided that Bengt Göran should be the patient and 
Lena should demonstrate how to carry out bladder scanning. They recorded the 
video in a vacant patient room.
Bengt Göran is lying in a patient bed and Lena and Margareta stand by the 
bladder scanner placed on a mobile table at the foot of  the bed. Margareta holds 
the video camera in her hand. She asks Lena:

Margareta: How do you think we should start?
Lena: I thought by starting it [the bladder scanner] up so you can see where it all starts.
Margareta: Yes, that is what you are going to show, yes.
Lena: Should I do that in connection with the whole thing?
Margareta: Yes, you can just start…
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Bengt Göran (interrupts): We fi rst do a sequence where you prepare the equipment, then
Margareta (interrupts): Yes, precisely. Yes. And when you feel that it’s time I can stop 
[fi lming], you know.
Lena: I don’t know what the buttons are called, but I know where to push.
Margareta: Yes, but then I will fi lm that, you understand.
Lena: Shall I do that fi rst?
Margareta: Yes, let me see… [looks at the camera to fi nd the record button].

Margareta, Lena and Bengt Göran discuss how they should go about fi lming: 
whether to fi lm in one continuous sequence or several short sequences. 
Confronted with the concrete situation of  bladder scanning, the situation at 
hand speaks back to them and they discuss how they should give form to the 
fi lm session and the bladder-scanning video itself.

Faced with the task of  showing how to scan Lena refl ects on the fact 
that she does not know the names of  the buttons but she knows which buttons 
to press and why. Margareta thinks this is fi ne and that naming is unimportant 
in this case. It seems that Lena’s knowledge of  scanning relies on having the 
equipment in front of  her. Our point is that the physical environment, and 
especially the bladder scanner in this case, are used, as suggested by Papert (1980) 
as ‘things-to-think with’. This implies that knowledge cannot be separated from 
the context or the medium that makes the expression possible, and that objects 
expand our minds and bodies. 

Figure 1: Margareta, Lena and Bengt Göran produce 
a video about bladder scanning. While fi lming, 
Margareta edits the fi lm on location in the camera.

They produce the video by fi lming it in three short sequences retaking the fi rst 
sequence once. Directly after the fi lming they watch the video in the camera, and 
refl ect on the fi lming and the content. Margareta states that Lena did well but 
that she spoke softly. Lena agrees. They also agree that the video shows that it 
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is not always easy get a good picture of  the bladder. After the video is fi nished 
they continue discussing it.

Margareta: One thing you did not say is, well, how you actually operate it.
Lena: We have that picture in there, I had to leave it behind but a new PM has just been 
written for it.written for it.written for it [A PM is a written description of  how a specifi c task is carried 
out.] 

For one minute Lena tells the others what the PM contains. She goes into detail 
about how many millilitres are standard and what to do if  the scanning differs 
from that. In the end Lena says: 

Lena: But usually, after narcoses, it can be up to 600ml as far as I have understood from the new 
PM.
Margareta: Mmm, I was thinking even about this one [lifting the probe] – when one has to use the 
setting ‘man’ when women have been operated upon.
Lena: Okay, that’s what you mean.
Margareta: Hysterectomy, yes.
Lena: Yes, yes.

A few minutes later:

Lena: Then some can have air in their bladder also from the examination, as I understand.Then some can have air in their bladder also from the examination, as I understand.Then some can have air in their bladder also from the examination, as I understand

While making the video, Lena and Margareta ‘dive into’ the situation, and 
become one with it. Ackerman (1994) has argued that moments of  separation 
from the situation are also important in relation to learning. After the recording 
they need to ‘step back’ or distance themselves to impose momentary order on 
the situation. They refl ect on how the recording session went and on the content 
of  the video. This is in line with Schön’s notion of  refl ection-on-action. 

In the example Lena misunderstands Margareta and explains the new scanning 
procedures, thinking that this is what Margareta misses from the video account. 
What Margareta really misses, however, is how hysterectomies are scanned. 
Discussing unusual cases Lena explains that she has heard that scanning can 
be tricky after certain examinations since the bladder can contain a residue 
of  air. Their dialogue shows that they have different experiences of  scanning 
and therefore a different knowledge of  what it means to bladder scan. Schön 
(1987) explains that practitioners construct artefacts as a way to discuss with 
themselves how to proceed with the problem they are facing . In such an 
instance the artifact talks back to the practitioner and is actively part of  the 
practitioner’s inquiry. An artefact, according to Schön, is not necessarily physical: 
it can, for example, be a physician’s diagnosis, a discussion or more generally the 
way a practitioner frames a problem. In making the video Margareta and Lena 
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have, in Schön´s terms, framed or imposed a momentary order on what it can 
mean to show how to bladder scan. When viewing the video, the artefact being 
constructed informs their ideas of  what the video should contain and what is 
missing from the account. Ackerman, in line with Schön, makes the point that 
we construct, or in her terms, build forms of, or understanding of, a situation. 
We do this to share our understanding of  the situation and to negotiate its 
meaning (Ackerman 1994).  

The same week an informal review of  the video was held with other people 
from the staff. It became apparent that the video needed to depict better how 
the scanner probe is handled. There was too much focus on what went on in the 
bladder scanner display. The video also lacked information on how to set up the 
scanner for children or for patients who had had hysterectomies.

The following week a new bladder scanner fi lm was produced. As we wanted 
more people to gain experience with the fi lm process a new temporary fi lm 
group was formed. Peter was the cameraman, Göran the person to be fi lmed, 
and Bengt Göran again acted as patient. All of  them are nurse’s aides. We, the 
researchers, acted as the intermediaries, explaining what had been said at the 
informal reviewing session. Bengt Göran confi rms that it is diffi cult to handle 
the probe. When they hear that they need to include information on the scanning 
of  hysterectomies and children they start asking each other if  anyone knows 
how to do that. Suddenly it becomes evident that all of  them are unsure about 
what to do. Britt, a nurse’s aide, passes by and joins the discussion. She offers 
to go and fi nd out what the procedures are. In the mean time they record a new 
video focusing on how to use the probe. While reviewing the resulting video 
Britt returns and explains that women who have undergone a hysterectomy, and 
children under the age of  12 of  either sex, are scanned as men.

Figure 2: Based on the comments from 
reviewing the fi rst bladder-scanning 
video Peter, Göran and Bengt Göran 
produce a new fi lm focusing more on 
how the probe is handled.
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The new version of  the video was shown at an informal review. The video was 
considered to be good, but the reviewers wanted added to the video information 
on how to discover and handle sources of  error. For example, patients who have 
undergone laparoscopic surgery can be full of  gas; other patients have fl uid in 
the abdomen. Two weeks later Göran and Peter appended the bladder scanner 
fi lm with information on how unusual scanning cases are handled. Two months 
later the videos are formally reviewed by the people who are responsible for the 
quality within various areas at the unit. The last videos were judged to be very 
good and accepted for use. 

Tracing the path of  producing the learning material reveals that multiple 
voices within the intensive care community of  practice shaped the videos. 
Each person contributed their knowledge and experience, which at times 
resulted in negotiations about the content and structure of  the fi lms. It became 
evident when knowledge was lacking, and which issues had to be investigated. 
Learning happens by discovery, while using the video medium to give form to 
their ideas of  how to carry out the task, were which then discussed, argued for 
and justifi ed. Learning happens on various levels. On one level it gives them 
a chance to discover and refl ect on their work practice and, with this, how to 
make descriptions that can be understood by their colleagues. On another level, 
it gives insight into different experiences and how these can be given a form 
that helps develop the knowledge that exists at the unit. Making the videos was, 
therefore, both a dialogue with the physical situation of  scanning, and a social 
peer-to-peer dialogue between colleagues. 

The production and fi nal acceptance of  the bladder scanner video ran into 
several months. This was because more than one fi lm had to be made and we 
were exploring what kind of  video production process was needed. There are 
examples of  much shorter processes. Still, common to all of  them is that they 
are iterative processes involving several staff  members. 

The advantage of  producing their own learning material is that the content 
refl ects experiences of  working at the unit: for example what to be observant 
about and what can be diffi cult. The production process being carried out in-
house allows the video to be formed and transformed refl ecting the experience 
of  the staff  and therefore what knowledge is needed in their communities of  
practice. Many of  the staff  have also reported that it is important for them to 
know the people in the videos, as it gives them confi dence in the way things are 
carried out in their work environment. 
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5.   Using mobile video
Viewing video on handheld computers makes it possible to confi gure where 
and when the learning is to take place. The following is an example where it is 
important to view a video close to the medical equipment that is to be assembled. 
It also illustrates that the staff, working together when using the video, draw 
on each other’s experiences and complement the video. In the example below 
Ulrika, a newly employed physiotherapist, is involved in a training sessions where 
she and Jenny, the senior physiotherapist, attach a Fisher & Paykel (a humidifi er 
apparatus) to a ventilator.

Jenny has been away from work for two years and is therefore a bit uncertain 
about the procedure. They know that their colleague, Anna, who knows the 
equipment well, has made a video about it. The video is accessible both via 
a handheld computer and a stationary computer but the latter is not located 
in the medical equipment room. At the time both Jenny and Ulrika were 
unfamiliar with the handheld computers, having missed the introduction at the 
unit. Therefore they decided to watch the video on the stationary computer. 
Afterwards they go to the equipment room and begin assembling the Fisher & 
Paykel. Having a problem mounting the expiration valve, they decided to bring 
the valve with them to the stationary computer so that they can easily compare 
it with the video. 

They watch their colleague in the video pointing at two small holes on the 
expiration valve. Holding the valve close to the screen they alternate between 
looking at the video and examining the physical valve. In the video Anna 
emphasises that one should avoid letting the holes come close to each other 
because then the air will leak out. In the video Anna says: ‘I’m putting in the 
expiration valve so that you can hear a click’. At the same time you see her 

Figure 3 a,b: As part of a training session Jenny (senior) and Ulrika (newcomer) watch a video 
on how to mount a Fisher & Paykel to a ventilator. They have brought part of the equipment 
(the valve) into the room with the stationary computer to be able to compare the valve with the 
video.
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performing the action and hear the click in the video. 

Jenny: Now we know how we will mount it, like this.
Simultaneously Jenny shows how, by moving the valve in a similar way to the video.
Ulrika: Yes. 
Ulrika points at the fl ow sensor in the video and asks:
Ulrika: Then you don’t need to take that part away or? 
Jenny: Yes I think you do, I’m not sure but I think I have seen people doing that.

They return to the room where the ventilator is and mount the expiration valve. 
They proceed with mounting the Fisher & Paykel by examining the equipment 
to fi gure out which parts fi t together. After some time they get stuck.

Ulrika: Where did I put the short one Jenny? 
Jenny: The short one you put on … well yes, we should have a look on the handheld computer now.

One of  the researchers gives them a short introduction to the handheld 
computer. Even though they already have managed to mount the expiration 
valve they decide to see this part of  the video to doublecheck if  it was correctly 
done. 

Watching the sequence Jenny says:
Jenny: There you can see that she [Anna in the video] doesn’t have the fl ow sensor there [mounted 
at the expiration valve].

A little later Ulrika points at the video and says:
Ulrika: She [Anna] already has that one in place [meaning that the fl ow sensor is mounted 
to the ventilator].
Jenny: Hmm, yes probably she has, but I can’t see it.
A little later Jenny says: Yes she puts it in place in the little rubber … shall I move on?

Figure 4 a, b: The small mobile computer with the learning video were found more handy than 
the stationary computer.
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Their reason for doublechecking was that their main concern when mounting 
the equipment was how the expiration valve connects to the fl ow sensor and 
the ventilator. They want to be sure that they have done this right. In the video 
Anna moves the fl ow sensor to the left on the ventilator after she mounts the 
expiration valve. By watching the video and discussing it with each other they 
realise that the fl ow sensor is not connected to the valve before connecting the 
valve to the ventilator. Ulrika sees on the video that the sensor is mounted to the 
ventilator before the expiration valve. First Jenny cannot see that, but she soon 
realises that this is the case when watching Anna move the sensor to the left. 
When handling the situation Jenny and Ulrika refl ect-in-action while having a 
continuous dialogue with each other, the video and the equipment. The situation 
is made up of  their activity, the different kinds of  equipment, their colleague on 
the video and their previous experience of  and intentions with the activity. An 
important concern in the project was whether the use of  learning videos would 
prevent the staff  from refl ecting on their practice as they would just follow and 
trust an experienced colleague on the video. The example illustrates that the 
video augments interpretation, refl ection and learning. 

Jenny holds the handheld computer and they go on watching the video and 
mounting the equipment.

Jenny: And then it is the apparatus fi lter. 

Anna in the video: And this fi lter you may need to change two times a day. 

Jenny: There is quite a lot of  condensation in the tubes. Sometimes you may open up and 
empty the tubes if  you’re allowed to interrupt the respirator circle. 

From her experience Jenny adds information that is not in the video but which 
she thinks is important for Ulrika. For some of  the procedures, the videos 
only explain how they should be performed and not why. Unnecessary reasons 
for things that are familiar to most staff  can be excluded since the videos are 
produced by people in the context where they are to be used. However, it is a 
tricky balance where no common rules can be applied. Still, when the videos are 
used, as in the example, colleagues help each other by adding knowledge. 

The learning situations with Jenny and Ulrika resemble legitimate peripheral 
participation, where the ‘newcomer’ although on the periphery, is actively taking 
part in the concrete activity. Looking back on the situation, Jenny said that it 
was obvious to her that she was learning from Ulrika as well as the other way 
around.
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6.   Conclusions
The KLIV project has shown that self-produced learning materials in the form 
of  short videos augment peer-to-peer learning. It was found that the use of  
video was excellent as a common reference point for learning. The collaborative 
production and use of  the video fi lms has made the work practice visible for 
more colleagues and this gives them opportunities to refl ect on, learn from, and 
develop their work practice. The highly collaborative making of  the videos helps 
to make the content particularly relevant. 

It is essential that the videos are contextual; meaning that the staff  produce 
the videos in their own work environment and they are later used in the same 
environment. The spatial work environment facilitates the production and use 
of  the videos. Most importantly, what makes the videos relevant seems to be 
the shared social and culture community of  practice. Viewing colleagues on fi lm 
gave confi dence about how ‘things are to be solved here’ and simultaneously the 
opportunity to refl ect on the work practice and discuss it with colleagues. 

Furthermore, it was found that learning takes place throughout the whole 
process of  making, reviewing and using the video. Watching the videos on small 
mobile computers provides the possibility of  confi guring the learning situation 
independent of  a specifi c place. This was highly valued by the staff. Using cards 
with barcodes gives easy access to a specifi c video, which was also appreciated.
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Confi guring Places for Learning – Participatory 
Development of Learning Practices at Work

Thomas Binder, Erling Björgvinsson and Per-Anders Hillgren, 

Participatory approaches to the development of  new practices at work have 
been widespread in Scandinavia, largely due to the tradition of  collaboration and 
collective agreements on the labor market. Since the late 80’ties participation and 
change have increasingly been coupled to various notions of  learning and learning 
organizations (for an overview see Sandberg, 1992). Similarly technological 
change became increasingly addressed as an issue of  design rather than as a 
given precondition for changes in working life (Bjerknes et al.  1987). In the 
so-called Scandinavian tradition of  systems design, IT systems for a particular 
customer organization are developed through a process of  participatory design 
(Greenbaum & Kyng 1991). Existing work practices are studied in a mixture of  
ethnographically inspired fi eldwork, interviews and dialogue sessions.  New IT 
systems are developed in iterative design cycles involving representative users 
in drafting and evaluating system prototypes. And a fi nal system is typically put 
in place with the involved users acting as strong proponents for the chosen 
design. This tradition of  user-oriented design of  IT systems has shed new light 
on the relation between participation, learning and change and in particular 
the literature on computer supported cooperative work has contributed to the 
study of  how practices at work evolve around communication artifacts. Wenger 
studied the processing of  insurance claims in bureaucratic organizations and 
found that different groups of  employees could be seen as communities of  
practice continuously engaged with negotiating the ordering of  the claims in 
a process constantly shifting between what he call participation and reifi cation 
(Wenger, 1998). Together with Lave he developed the notion of  learning as 
legitimate peripheral participation in these communities (Lave & Wenger, 1991) 
and in relation to systems design he suggests to see designers and potential 
users as communities of  practice interacting and challenging each other in 
the design process (Wenger in Binder, 1996). The situated-ness of  interaction 
between people and artifacts also beyond the design process was demonstrated 
for example in the work of  Suchman (Suchman, 1987), and even if  this was not 
always accounted for in the work of  participatory designers (for a discussion of  
this see for example Binder, 2002)) the collaborative design process provided an 
attractive format in which such interactions could be anticipated (Blomberg et 
al. 1996). Orr has studied the collaboration among service technicians and he 
has found that communal storytelling in the form of  what he calls war stories 
play an important role in developing and maintaining the competency of  the 
technicians (Orr, 1996). Several authors have developed strategies for the study 
of  technology in use (Luff  et al. 2000) and for the contextual inquiries relevant 
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in design of  computers in context (Beyer & Holtzblatt, 1998, Kensing, 2003). 
Finally the role of  artifacts in collaborative activities have been extensively 
discussed, both with reference to the sharing of  design artifacts in the design 
process (Henderson, 1999, Star, 1995) and to the way artifacts coordinate 
everyday activities at work in general (Berg, 1999).

To address learning and change processes directly with participatory design 
approaches was not within the scope of  the Scandinavian tradition, but fuelled 
with the growing interest in situated and to some extend also constructionist 
learning approached, we have in later years seen a number of  groups turning 
collaborative design processes into the nexus of  interventionist approaches 
aiming at facilitating learning. Some groups have emphasized the construction 
of  new learning artifacts that offers new modalities of  interaction in school-like 
settings often with a strong base in a particular theoretical approach to learning 
(Resnick & Kafai, 1994). 

Others have developed notions of  computer based collaborative 
learning from a starting point in cognitive science (Fischer, 2000). Among the 
groups most closely to the Scandinavian tradition, Engeström has developed 
collaborative processes called change laboratories in which different professional 
communities collaboratively envision organizational change and the associated 
needs for organizational and individual learning based on joint explorations of  
existing practices (Engeström, 1999). What these groups share is the assumption 
that new learning practices has to be developed in close interaction with people 
from the relevant communities and that mediating artifacts must be constructed 
collaboratively to reify the possible transition from existing to emerging ways of  
knowing and learning. 

With a background in the participatory design tradition and with the insights 
gained within the fi eld of  collaborative design of  IT systems we have been 
interested in participatory approaches that probes for new learning possibilities 
at work. We have been particularly interested in enhancing and extending 
informal learning practices at work in ways that expand the space for peer-to-peer 
refl ection and learning. Like in other participatory projects we see the process of  
participation as in itself  a setting for mutual learning, and we have extended this 
perspective by framing the participatory process as prototypical for the kind of  
refl ective learning practices that can be envisioned (Binder, 2002). We will return 
to this issue of  congruence between participatory engagement with change and 
the change anticipated as we in the light of  two concrete project examples 
takes up a discussion on how the local process of  participation relates to larger 
discourses on learning and change.
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In the following we will report on two participatory projects which have both 
sought to explore ways through which people can get new opportunities to learn 
from one another. In both projects we have been particularly interested in video 
as a soft medium for exposing and documenting work practices. Like others we 
have found that video documents provides a strong starting point for refl ection 
(Buur et al., 2000, Karasti, 2001, Lanzara, 1991), and unlike more formal 
descriptions video is well suited for exposing work practices without codifying 
them into preconceived schemes of  knowledge (Minneman, 1991). Towards the 
end of  the chapter we will discuss whatever similar strategies could be pursued 
using other media.

Machine setters on video
In a research project initiated by the European association of  spring makers, 
we were asked to develop support for informal on the job training of  new 
machinists entering the spring industry. Very little formal knowledge exists 
outside the workshop on how to set up machines for spring making. There are 
few formal training schemes and the work of  the machinists is a typical example 
of  a practice developed and maintained within the local community. Our point of  
entry was the suggestion to video record machine setters as they worked. From 
these recordings we wanted to edit small video sequences that could capture 
important aspects of  the setting operation without abstracting work practices 
into formalized rules or instructions. As we got a collaboration established with 
a group of  setters we found ourselves involved in a collaborative inquiry into 
what knowing means in machine setting. We made video recordings suggested 
by the setters and we returned to the factory with edited videos. 

Discussions emerged among the setters as the videos where closely examined. 
The different setters had individual preferences for what type of  iterative 
adjustments to make during the set up, and they also differed in terms of  the 
extend to which they employed one or many strategies towards particular set 
up problems. These differences were not seen as problematic by the setters 
and the variety of  possible approaches was widely acknowledged. The lack of  
canonical procedures did however shed new light on what others have called the 
tacit knowledge of  machine setting (Böhle & Rose, 1992). The professionalism 
of  the setters seemed not to reside with the capacity to perform a certain chain 
of  uniform steps leading towards the goal. The competency of  the setters was 
better captured as the skilled engagement and conversation with the setting 
situation in cycles of  knowing-in-action and refl ection-in-action, as proposed 
by Schön for other groups of  more conventional professionals (Schön, 1987) 
(for a more elaborate treatment of  this see (Binder, 1995)). Despite the absence 
of  an explicit canon of  best practice the fact that we were entering the shop 
with a project on workplace learning initiated a vivid discussion and negotiation 
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on how to expose the practices of  machine setting. The continued work with 
recording and editing video functioned as the center of  this process. The 
setters engaged actively in planning what recordings to make and how to edit 
the tapes. In this way they articulated stories of  practice that in their view were 
compatible to the notion of  learning from best practice that we brought into 
the collaboration. The videos became reifi cations of  the on-going discussion 
among the setters. The presence of  our research team was both an opportunity 
and a challenge to the community of  practice.  On the one hand our presence 
created an opportunity for articulating the practice of  the setters. On the other 
hand our project with its explicit emphasis on ‘best practice’ and ‘informal on 
the job training’ confronted the setters with discourses of  learning outside the 
workshop (Wenger, 1998).

When we eventually had a fi nished video material on spring making, both our 
collaborators among the machine setters and we were enthusiastic. We had 
produced an artifact, which in a very direct fashion showed the complexity 
of  machine setting. At the same time it created an opening for outsiders into 
procedures and problem solving strategies, which were not subsumed by an 
external epistemology of  abstracted knowledge. The video materials became an 
important contribution to the industry’s understanding of  its knowledge base, 
and it spurred a considerable interest in how work practices could be nurtured 
on the company level. In a wider context we used the project to advance two sets 
of  arguments. Based on an analysis of  the video materials collected we argued 
that machine setters can be understood as refl ective practitioners engaging 
similar strategies of  knowing and acting as others have described for groups of  
professionals such as medical doctors, psychotherapists and architects  (Passarge 
and Binder, 1996). Secondly we analyzed the way the setters collaborated to 
produce the material and argued that the industrial work place in general does 
not provide adequate room for refl ection and dialogue on work practice, and 
that introducing video as a refl ective medium in collaborative processes among 
industrial workers offers an opportunity to open up the realm of  refl ection 
(Binder et al 1998).

What we missed in our fi rst interpretation of  what had been accomplished was 
to critically examine how our joint work with the machine setters was translated 
into a more permanent change in the work practice on the shop fl oor. A small 
vignette (based on Meier, 1998) from a follow up study in the same company 
where the video had been produced shows that this is not trivial.

Two machine setters are together in front of  a complicated machine. Close to them a computer 
is available with an interactive video production documenting ’best practice’ as it has over the 
previous year been video recorded in the same machine shop. One of  the machine setters has 
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been part of  the team that has gone through many discussions and many video recordings to 
fi nd precisely what aspects of  spring making are relevant to have documented on video to help 
’newcomers’ learn the complicated trade of  spring making. The other machine setter is a skilled 
machinist with more than 20 years of  experience from other machine shops. He has only been 
in this machine shop for a few weeks. The conversation does not run smoothly. The ’old timer’ 
activates the interactive video and joins in with the video as he points out what the team has 
collaboratively found to be the best way to do the set up. He takes a thing at the time and he 
is cautious to emphasize the wording of  procedures and tools, which he knows is the result of  
long and engaged discussions between his colleagues. The ‘newcomer’ is obviously uneasy with 
the situation. For his fi rst week he has been given a machine not running ordinary production 
to ’get acquainted with spring making’ and one gets a strong feeling that he feels himself  put 
on display as a novice in the shop. In the conversation with the ’old timer’ he matches every 
explanation he gets with a story from his own repertoire of  experiences. When the ’old timer’ 
tells how to grind the tools forming the spring in order to get the right tension in the thread, the 
’newcomer’ answers by telling how he used to grind his tools ’when he once was in Egypt’. As 
they go on like this for a while both becomes more and more openly frustrated. In the end ’the 
old timer’ does the job and a few weeks later the ’newcomer’ leaves the company. 

The videos produced had the imprint of  the collaborative process in which 
they were produced. As a fi nished artifact for learning they did however 
change status, as they were no longer open for continued debate. The diversity 
of  practices captured in the videos became implicitly for the newcomer an 
authoritative catalogue of  legitimized approaches, which did not make room 
for the other experiences ’from when I was in Egypt’.  Adding to this, the focus 
on learning turned out to be diffi cult to accommodate within the existing work 
practice. Where we may have expected to smoothen the entry for newcomers, 
the exposure of  initial training seemed to obstruct what Lave and Wenger calls 
legitimate peripheral participation (Lave & Wenger, 1991). The conventional 
industrial workplace has obviously only few accepted places for learning, but 
trying to engineer new learning sites may as in this case single out learning as a 
new type of  work, which keeps the newcomer distant from the practice in which 
he was meant to be a participant.

Self-produced video and everyday learning among intensive 
care nurses
More recently we got the opportunity to work with self-organized learning in 
collaboration with nurses at an intensive care unit. We came into the project 
with a focus on practice-based learning in line with Ingela Josefsson’s notion of  
apprenticeship within in healthcare (Josefsson 1995,1998). Among the nurses 
there are well-established traditions for collaboration and mutual assistance and 
there is also a well-developed oral tradition for learning. The oral tradition is akin 
to how technicians share oral stories of  diffi cult repair cases to develop their 



144

community as observed by Orr (Orr, 1996) and how nurses share paradigm cases 
of  diffi cult patient cases that has engaged them both clinically and emotionally 
as observed by Benner (Benner 1984). What was crucial to us from the start was 
to look for ways in which new learning situations could remain embedded in the 
day-to-day practice and furthermore to ensure that such new practices could 
gradually grow out of  the participatory process we were staging together with 
the nurses (with inspiration from i.e. (Hartswood et al., 2000)).

Together with the staff  we developed a learning support where the staff  make 
short instructional videos to each other on certain tasks. The videos are made 
available with barcode cards that are placed out in the workplace. The staff  picks 
the desired card and with a handheld computer they scan the card that starts the 
movie. 

In the fi rst phase of  the project we focused mostly on how well the 
videos and handheld computers could support the staff  in the daily work and 
how the production could be done as smooth, as possible. Later on we realized 
that the production itself  had a value and was highly appreciated by the staff. 
It became clear that the learning process actually starts when the staff  does 
the recordings. When making the video the cameraman and the one featuring 
in the movie start refl ecting and tries to articulate how the content should be 
shaped and how the task is best carried out. The refl ection and the articulation 
continue when the colleagues review the movie. The whole process of  making 
the videos have made the nurses work more visible allowing for constructive 
refl ection contributing to the improvement of  their everyday practice. Rather 
than a pre-confi gured set of  learning materials used at specifi c situations, the 
project turned out to be more of  a “never ending” process of  learning engaging 
many different people and places through out the unit. Below we will follow a 
story exemplifying this, spanning over more than one year.

A nurse’s aide has developed a new procedure on how a stomach probe is taped to a patient’s 
face and decides to make a movie about that procedure. A couple of  weeks later the nurse’s 
aide heard out in the corridor that parts of  her fi lm had been questioned at a fi lm presentation. 
A spontaneous viewing of  her fi lm was arranged in an empty patient room. Two colleagues 
asked for arguments why a certain tape should be used. She explained that the tape needs to 
be narrow so it is easier avoiding putting it on the lip. They took her point and encouraged 
her to emphasize this in the movie. After fi nishing the negotiating of  the content of  the movie 
they directly fi lmed a new version of  it. In the movie she ardently points out the importance of  
making the strip of  adhesive tape narrow. When colleagues later on review the video during 
a fi lm session the senior physician and the nurse in charge of  the professional development 
observed contradictions in the movie.
They realize that while the nurse’s aide on the movie were talking about the narrow tape of  the 
stomach probe, the patient’s tubes where at the same time taped with a tape that was too broad. 
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It became clear that avoiding putting it on the lip should be regarded as a general problem and 
using a narrow strip of  tape should therefore be underscored also when other probes and tubes 
are taped to the face. They suggested making a new video where the taping of  other tubes and 
probes is also done with a narrow strip of  tape.

In this instance the video has helped to make related problems visible as well as 
transferring experience from one case to others. The diverse competences and 
specialties of  those involved in the reviewing session gives different perspectives 
on the videos. Jointly reviewing the videos gives them insight into each other’s 
skills and procedures. When watching the videos at reviewing sessions the staff  
is not engaged in carrying out the task.  Being disconnected from the task creates 
an analytical distance to the routine of  performing it. But at the same time the 
videos helps them to revive their experiences of  performing the work. 

As a result of  the review session a different nurse responsible for the procedure 
of  how the ventilator is taped to the patients face got the opportunity to make 
a movie about this emphasizing using a narrow tape and the articulation of  best 
practice continuous. But the new tape movie reveals yet other problems. 

A nurse sees the new movie and realizes that she cuts the tape in a much simpler way than 
how it’s presented on the movie. She arranges a spontaneous reviewing of  the video. Three 
experienced staff  members joins her among them a nurses aid responsible for hygiene at the 
unit and a nurse responsible for deviations. Two of  them are enthusiastic about the movie and 
procedure but the “hygiene” nurse sees problems with it. As a part of  the procedure in the 
movie, wasted paper from glue labels with appropriate properties is used when they cut the tape. 
The “hygiene” nurse tells the story of  carefulness and explains how small parts of  glue via the 
tape come in contact with the patients skin and that the glue could cause allergic reactions. The 
“hygiene” nurse says that she prefers fi nding another kind of  paper, which is tested to be safe. 
They decide to follow her.

In the story, many staff  members have participated in different ways at different 
locations and different times in a collaborative learning process and in an always-
ongoing articulation of  best practice circling around the production of  movies. 
The production as well as the watching of  videos is a typical collaborative 
process. During the production it can be argued that the movies function similar 
to what Kathryn Henderson calls conscription devices. Conscription devices 
serve simultaneously as inscription devices for capturing information and as 
boundary objects in the way that they are both plastic enough to adapt to local 
needs, yet robust enough to maintain a common identity across sites. The focus 
is however more on process, than in the case of  boundary objects. (Henderson, 
1999). Similar the process at the ICU allows for different stakeholders with 
different agendas to produce a movie towards a common goal and focus their 
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communications in reference to the movie.  Even if  it is a single person acting it 
is not a single person’s story. Instead different staff  member’s views of  what is 
relevant can be a part of  a movie. The articulation continues out in the corridors 
and sometimes fi nds its way back into the movie again.

Watching a colleague on video
As mentioned earlier the project became an opportunity to discuss how the new 
IT artifacts could become part of  the work practice of  the nurses and how their 
use is intertwined with established and conventional views of  knowing, teaching 
and learning. These conventional views of  knowing, teaching and learning is not 
something that a project can discard. Both on the organizational and individual 
level ‘old’ and ‘new’ ways coexist. Earlier views and experiences of  knowing, 
teaching and learning are not simply thrown out. 

What we have seen is that often two staff  members working together 
on a task use the video. Using the video means that a new artifact is introduced 
into their collaborative setting and new ways of  coordinating the activity are 
needed. As in the production of  the videos the confi guration and articulation of  
what it can mean to know and learn with the artifact is not something that can 
be determined once and for all. It is a process that is open for negotiation.

K is about to connect a humidifi er to a ventilator. She has worked at the ICU for three years. 
Having missed the course on active humidifying she looks for assistance. A, an experienced 
nurse working in the administration, comes to her help. She fetches the humidifi er that she 
places on a small mobile table a few steps away from the ventilator that is right to the patient 
and in preparation watches the video. On the left side of  the patient K fi nishes off  testing an 
extra ventilator that the patient has to be temporarily switched to. K asks A if  they should 
prepare anything else before switching him over. Triggered by K’s question A casually decides 
to postpone switching the patient over to the extra ventilator as well as starting with connecting 
the humidifi er valve to the ventilator. Instead she suggests they start with connecting the 
humidifi er chamber. Standing next to each other by the table A jumps into the video: passed 
the introduction and the connection of  the valve. A hands the chamber over to K and having 
seen how it is done she connects the chamber. A starts the video and confi rms that K did it 
correctly. A and K continue connecting the tubes and the heating cables where A is in charge of  
the handheld computer communicating part of  the time to K the content of  the video.

When K went and asked for help she started a process where places of  action 
are constructed, where responsibilities are negotiated and commitments made. 
In this process she actively seeks assistance in the role of  a full member in her 
community of  practice. The assistance is not forced on her and she does not 
perceive the place of  action as a learning setting, but rather a way of  solving 
the problem she is confronted with. She is in charge of  and responsible for the 
patient and takes an active role: testing the extra ventilator on her own. When 
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she asks if  they should prepare anything she invites A to join her in deciding 
how to proceed. 

A accepts K’s role of  being in charge of  the patient. However, when they start 
mounting the humidifi er A sees the place of  action as one of  learning where, as 
she explained, she feels responsible to walk K through the task. A has therefore 
watched the video to be better prepared for the commitment. Having watched 
the video in advance A has an overview of  the task and the content of  the 
video. When they start watching the video A takes charge and skips into the 
video deeming parts of  it irrelevant for K. She assigns herself  the role of  the 
tutor having main access to and control of  the video. K’s role is to get hands on 
experience and A steps in only when she gets stuck. She communicates what is 
going on in the video while K is doing the mounting and she is checking and 
confi rming what K does is correct. A perceives herself  as K’s primary source. 
The video is foremost to aid A in the role of  the tutor. K commits to the role 
of  being the one that follows the instructions partly from the video and partly 
from A. As A and K get deeper into the work the tutor-student like relationship 
ceases.

A restarts the video and jumps to the part ‘on fi lling the chamber.’ She is unsure about the 
amount of  water, but K states that it is self-regulating. K hands the power cable to A that 
goes behind the respirator and connects it to the power outlet. They proceed to confi gure the 
ventilator to run on active humidifying, but some of  the ventilators have not been upgraded and 
they are unsure if  their ventilator is upgraded. To save time they decide that A should go and 
ask if  their colleagues know. Meanwhile K proceeds and connects and writes on the humidifi er 
fi lter and then, assisted by two nurses’ aides, switches the patient over to the extra ventilator. 
A returns explaining that the ventilator is not upgraded for active humidifying. They proceed 
and fi nish the task.

Although A for a period takes charge it is clear that K is a competent nurse 
that not only actively but also critically partakes in the mounting. Her prior 
experience is not excluded as in the case with the machine setter. When they 
fi ll the chamber K shows that she has some prior knowledge stating that she 
believes the chamber to be self-regulating, while A is unsure. A has no problem 
returning back to a more collegial relationship taking the role of  the assistance 
when connecting the humidifi er to the power outlet or when they do the 
ventilator function control. While A is getting information about the ventilator 
K goes on: connecting the fi lter and switching the patient to the extra ventilator. 
She is still the one responsible to get the job done. 

Similarly to the machine setters the learning aid used is a video of  best practice 
and the place of  learning has been moved out to where the job gets done. But 
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as in the case with A and K the videos at the ICU have been used informally 
and not as part of  an explicit learning setting. Further, although the videos show 
best practice and have a certain authority they are just considered to be examples 
of  how the job can be done and only as one part in the puzzle of  carrying 
out the task. A, triggered by K’s question ‘if  they should prepare anything 
before switching him over’ decides to postpone the move. A does not hesitate 
postponing the move even though she knows that it means that the chronology 
in the video will not correspond to how they will carry out the task. In the video 
the fi rst component that is connected is the valve that goes to the slot on the 
ventilator that the tube of  K’s patient is still connected to. The video does not 
and cannot account for all problems possibly encountered. This does not render 
it obsolete because the video is just an example of  how to connect the humidifi er 
and being an experienced nurse A knows that tasks can be competently done in 
many different ways.  The video shows just one way out of  many. And anyway, 
A creatively creates a new path through the video by jumping back and forth on 
the timeline. What the video does not account for and they cannot solve on their 
own they seek the answer to by looking for other colleagues at the unit.

The roles that A and K commit to, (although drawing upon prior experience 
of  learning), are not stable preconceived schemes either. The place is never 
explicitly defi ned as a learning setting or a work setting. Rather it moves back 
and forth between being an informal learning setting as perceived by A to being 
two colleagues solving a problem as perceived by K. The tutor role never gets to 
defi ne fully the place of  action; K’s prior experience is not excluded and her role 
as the one in charge is not questioned. Although drawing upon known roles A 
and K never rigidly commit to them. This leaves the place of  action constructed 
and open for negotiation as they proceed.  

Coming full circle
When writing about the early machine setter project we suggested seeing 
collaborative design processes aiming at supporting workplace learning, as 
prototypical learning processes anticipating possible future appropriations of  
the designed artifacts. What we meant then was that the joint inquiry that we 
engaged the machine setters in had as much to do with exploring and envisioning 
new practices of  knowing and learning for the machine setters involved as it was 
about constructing new learning aids for the ‘newcomer’. We still see it in that 
way, but in retrospect we must realize that it is not until our encounters with the 
nurses in intensive care, that we have fully understood the consequences of  this 
position.

Even if  the two projects have many similarities in their approach to participation, 
the decade passed from the spring makers project to the nurse project has taught 
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us a number of  lessons about both learning and change. What we can see today 
is on the one hand that the congruence between the prototypical process of  
learning within the project and the learning processes that may later be invoked 
in everyday practices goes so far that it is fair to say that it is the process of  
continuously exposing, articulating and refl ecting upon practices of  knowing 
and learning that may as in the intensive care project be made permanent. The 
reifi cation of  ‘best practices’ into a canonical representation however soft this 
may is fi rst and foremost a canon that almost inevitably will exclude ‘the learner’. 
In this respect it was striking how clearly the nurses rejected the idea that videos 
could provide authoritative explanations to nursing problems.

On the other hand to abstain from creating a new canon means also that the 
evolving practices of  peer-to-peer learning can never be safeguarded from 
learning templates and learning discourses from ‘outside’. We saw that the 
nurses position themselves towards one another in traditional tutor-student 
relationships well beyond what the actual tasks at hand could entail. The reason 
why this in our view does not seem to exhaust the potential of  the learning 
environment is that the volatility of  the process is matched by a volatility in the 
settings the nurses create for learning. In the interactions between A and K, new 
places of  action are continuously constructed and reconstructed allowing both 
of  them to re-position and re-interpret their internal relations. This would not 
have been possible if  for example the learning materials were only available at 
a particular location or if  access to production of  new learning materials were 
monopolized by a smaller group of  nurses.

One can ask if  the outcome is here so modest that it could just as well have 
grown out of  the everyday practice without external intervention. Our answer 
is that the kind of  changes in practice that we have seen in the intensive care 
project is not in any way the exclusive outcome of  such processes as we describe. 
The nurses like other communities of  practice do continuously develop their 
practice along similar lines. But just as the intervention from outsiders may 
induce new learning agendas it may also create the thrust and challenge needed 
for the practice to take a leap into new ways of  knowing. The nurses found 
that they became able to raise issues of  nursing and treatment in dialogue with 
for example medical doctors more confi dently and with larger impact as they 
engaged in the project described. Video as a medium here played an important 
role as it allows for a more fi ne-grained oscillation between what Wenger calls 
participation and reifi cation. We will not exclude the relevance of  other media 
in projects aiming at supporting informal learning at work, but as a distinct 
step away from associating knowing to formal descriptions video have many 
advantages which are still not fully acknowledged. 
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On The Spot Experiments Within Healthcare
Erling Björgvinsson and Per-Anders Hillgren

ABSTRACT
This paper reports the value of  On the Spot Experiments with self-produced 
content and the use of  technology within healthcare.  On the Spot Experiments 
are experiments conducted in the setting of  on going clinical work and patient 
care. We begin by relating our work to approaches within ethnography and work 
place studies which link ethnography and design. Thereafter we describe how 
we have carried out On the Spot Experiments in two projects where we have 
explored the possibilities of  self-produced learning material. The fi rst project 
described is within an intensive care unit setting where the staff  and designers 
explored the making of  self-produced videos on different procedures and 
their use in handheld computers. The second project described focuses on 
patient learning at a hand surgery clinic where we explored the possibilities 
of  individualised video training instructions. In both cases the On the Spot 
Experiments have shown fruitful results in different aspects of  clinical work and 
how the use of  content and technology might affect this work. A key factor has 
been exploring what relevant content could be. We conclude by outlining some 
qualities and limits of  doing On the Spot Experiments.

General Terms
Design, Experimentation, Human Factors.

Keywords
Ethnography, Interaction Design, Healthcare, Patient learning, Experiments, Usefulness

INTRODUCTION
There have been many proposals on how ethnography and the design of  
information technology can be combined. One way has been to engage 
ethnographers in the fi eld studies of  the context to be designed for it to elicit 
requirements that are presented to the designers or to evaluate systems in use. 
Another has been to engage designers together with ethnographers in the 
fi eld study itself  [7]. There has been an increasing acknowledgement of  the 
necessity to understand the context of  use, but how ethnography and design 
could bridge is debated [1]. One fruitful approach has been Karasti’s way of  
joining studies of  work practice with participatory design (PD) approaches in 
cooperative workshops in the analysis of  work practice in what she calls the 
Change Laboratory [13]. Although drawing partially upon PD approaches, she 
points out that PD typically focuses on future use and in exploring the imagined 
future assigns the end user a passive role in the workshops, since the activities 



156

enacted are mediated through the prototypes made by the designers. In order 
to give participants a more active role Hartswood et al have explored how the 
design of  IT systems can be taken into the work practice itself, stating that the 
use of  technology is itself  a signifi cant source for design [12]. 
In our study, as interaction designers, we have not worked with ethnographers, 
but we have conducted ethnographically inspired fi eld studies to get a detailed 
understanding of  the clinical context for which our designs were being made 
and to study how this new technology might affect the practice. We also 
conducted cooperative workshops with the end users, discussing with them their 
work practice and future possible designs for their work.   While cooperative 
workshops appear to be less successful, small scale On the Spot Experiments 
situated in day-to-day clinical work using existing technology combined with 
meaningful content in the material being presented has proven to be highly 
fruitful.

For the last three years we have been working on two projects focusing 
on informal learning within health care supported by information technology. 
Throughout the projects we have worked closely with the end users drawing 
upon the tradition of  PD [11,14]. In both projects, we articulated knowledge 
already present in the work place and involved the staff  in the production of  
learning material to each other and to the patients. The fi rst project was in an 
intensive care setting focusing on workplace learning that ended up with the 
staff  making their own short movies about different procedures which were 
made available on handheld computers [4,5,8]. The other project is on-going at 
a hand surgery clinic focusing both on workplace learning and patient learning 
where we take the positive experiences of  digital video from the fi rst project 
with us.

ON THE SPOT EXPERIMENTS’ RELATION TO PREVIOUS 
RESEARCH
When going from ethnographically inspired fi eld studies to design a key factor 
in both projects has been small scale, iterative, On The Spot Experiments 
paying close attention to content and the way off-the-shelf  technology is used 
to affects an individual’s work, collaboration and the work practice culture. 
These kinds of  experiments could be seen as a form of  ethnography of  content 
and technology-in-use. They resemble what Suchman, Trigg and Bloomberg 
call “occasioned practice of  technology design and use” that are direct and 
intense ways embodying interaction that “simultaneously reconfi gures the 
work’s practice while maintaining its accountability of  relevant professional and 
organizational constituencies.” Such an occasioned practice with prototypes 
does not in any simple way uncover users’ needs. Instead, the prototype is 
“constituted in and inseparable form those interactions” [15].  They are also 
akin to what Bloomberg et al call case-based-prototypes. Case-based-prototypes Bloomberg et al call case-based-prototypes. Case-based-prototypes Bloomberg et al
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explore new technological possibilities through real cases that are informed by 
the users’ needs and their practice.  In doing so, material from the worksite is 
incorporated. What is foremost looked for is the system’s usefulness, i.e.. that the 
system makes sense and that it adds value to the worksite studied rather than 
focus on usability defi ned as the systems general readability [6]. Where we differ 
from this approach in our study is that we look at how new content in new use 
situation can be created with existing technology. Our experiences in the two 
projects to be described revealed to us that it is easier for the user to relate to and 
give feedback about learning content and how and where the content should be 
presented rather than what kinds of  technologies or interfaces are appropriate. 
With off-the-shelf  technology it’s easy to produce and present learning content 
at various places situated in the clinical environments and to study if  these 
activities makes sense. If  the content is meaningful to the users and relevant to 
the learning environment we can go from there and see how and what kind of  
technology could be used to support this.

THE ICU WORKSITE
The Intensive care unit (ICU) where we began our study consists of  two 
units: a general intensive care unit and a post-operation unit that staffs 140 
people. The different professionals working there include ICU physicians and 
anesthesiologists, ICU specialized nurses, nurse’s aides, physiotherapists and a 
curator. The post-operative care unit watches over and treats eighteen patients 
that have been operated or examined. Patients usually stay there from a few 
hours up to twenty-four hours before moving to a different unit. The general 
ICU has a capacity to treat ten patients. An intensive care unit patient is a patient 
that needs assistance with upholding life-sustaining functions such as circulation 
and respiration, but the illness that has lead to that condition varies. The staffi ng 
depends on the number of  patients and their condition. Most of  the rooms have 
two beds.  In some instances, a nurse with the assistance of  two nurse’s aides 
can care for two patients.  If  a patient’s condition is more serious the nurse will 
care for just one patient with the assistance of  a nurse’s aide. There are three 
physicians at the ICU per shift.   One of  the three is a senior physician.
After having studied the ICU, we generated a few central categories:

The shifting nature of the work
The shifting nature ICU work fascinated but also distressed the staff. The 
fascination was that they never knew what met them when arriving at work, i.e., 
what type of  patients they would be treating and what skills that would require. 
What they found disturbing on the other hand were all the new procedures and 
routines that they were required to master. These new routines required them to 
continually learn new skills.
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Contextual confi guration of the patient rooms
Studying the work at the unit we saw that being an effi cient health care 
personnel required the staff  to draw upon resources and histories which could 
be taken from the patients, their relatives, representations of  the patients in 
written journals, short instructions hanging on the medical technical equipment 
and notes taped on the patient’s equipment, or on the walls in the patient room, 
medicine room, etc. This type of  contextual information was placed where it 
was most needed. With the surrounding artifact, ranging from permanent to 
fl eeting, the staff  continually confi gured the patient’s surroundings. 

Developmental projects
We noticed was that many staff  members took initiative to run internal 
development projects. For example the unit’s patient supervision sheet had been patient supervision sheet had been patient supervision sheet
developed by one of  the nurses within the unit.

Collegial learning
The staff, besides drawing upon the patient and the physical setting, drew 
upon each other as learning resources, assisting each other when unsure about 
procedures. This type of  practice-based learning, which was situational and oral 
rather than textual and ‘off-line’, was highly appreciated and a preferred way 
of  learning by both the one assisted and the one assisting. This is in line with 
the qualities inherent in practice-based learning discussed by Josefson [9,10] 
and Benner [2,3].  Further, the staff  stated that they found composing written 
instructions on how to operate medical technical equipment, (which was done 
because the standard manuals where too extensive) or on new medical- or 
nursing procedures diffi cult and time consuming. Assisting a colleague in a real 
situation did not demand abstracting the context, instead they could use the 
context to assist them in what aspects of  the procedure needed to be shed light 
on.

ON THE SPOT EXPERIMENTS AT THE ICU
The ethnographically inspired fi eld studies and several workshops on various 
topics such as “the roles of  artifacts within the ICU”, “learning within the ICU”, 
and “relevant technologies for the ICU” pointed out that collegial learning and 
the support of  contextual digital information would be of  interest to pursue. 
Also, during one of  the workshops, the idea of  making self-produced videos on 
different procedures came up as a possible idea to explore. 

Experiment with using video
To explore what self-produced video could mean at the unit we together with the 
staff  made a few videos. At the same time we were interested in seeing if  self-
produced video could be used on handheld computers. The idea behind making 
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the videos available on small handheld computers was to see if  the videos could 
more easily become part of  the confi guration of  the room than having them 
displayed on stationery computers. Our initial concern was, however, if  the 
small screen and the sound would suffi ce. Also, the general attitude was that the 
video should be quick and easy to use and should not exceed three-four minutes 
if  they were to be used in daily work. We knew that some of  the videos having 
being made exceeded these limits and speculated that the videos needed to be 
divided into chapters or have markers.  We asked a nurse to use a video, made 
by the unit’s physiotherapist when mounting a CPAP machine in the medical 
technical room where the machine often is mounted. The video was about 
twelve minutes long and the fi rst half  was divided into fi ve short sequences of  
one to two minutes and presented as a play list in the media player.

Fig. 1: A nurse test using a video made within the intensive 
care unit when mounting a humidifying device and 
unexpectedly giving the designers a hint at what relevant 
content could mean.

The results from the test sessions showed that the small screen – (240 x 180 px) 
- of  the video for the most part was adequate. She commented that it at times 
was diffi cult to see which component was shown, but the defi ciency was made 
up by the physiotherapist’s verbal explanations. For the most part the nurse was 
able to watch long sequences and concurrently mount the machine. Part of  the 
time she was unable to simultaneously mount and watch the video and therefore 
needed to pause it to ‘catch up’. The smallness made it possible to compare the 
video up close with what she was doing. Some of  the sequences she re-watched 
to verify that she had done them correctly. The nurse did not fi nd the twelve-
minute video too long and that subdividing into parts was perhaps superfl uous. 
The test unexpectedly gave us a hint that a standard length--such as a maximum 
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of  three-four-minutes--was not relevant criteria on whether the video would 
be considered too long. Whether the material was quick and easy to use in the 
clinical work was a more complex issue than simply time. It was a matter of  
providing a relevant content. Using in-house production where the content of  
the video was tailored to the specifi c needs of  the ICU made this twelve-minute 
video an acceptable length. The situation that the video is being used in also 
defi nes whether the video is considered too long or not.  The equipment was not 
assembled in an acute setting but allowed for a decent time frame for assembly 
usually, thus allowing for a longer than 3 – 4 minute video.

Experiments with making video
When exploring the issue of  relevant content we also experimented with making 
a range of  videos with the staff  that were shown at informal fi lm reviews. To 
explore what level of  detail the videos needed we asked a nurse to make a long 
and a short version of  how a booster, (a humidifying device), is connected to a 
ventilator. In the long version she showed the whole course of  action in detail. 
In the short version, only the critical moments are shown. We also explored if  
it would suffi ce in some cases to fi lm procedures on dolls, since it can in some 
instances be diffi cult to fi lm patients, we made two similar fi lms on fi xation of  
oral tubes: one on a doll and another on a patient for comparison. 

When the videos were shown to other staff  members they considered 
the shorter booster video better since it was directed to experienced staff  
that already knew the basics. For example, instruction on how to connect the 
infusion bag to the apparatus was not needed. The time length of  the video per 
se was thus not the defi ning factor, but rather the presentation of  streamlined, 
non-superfl uous information. The videos needed to be succinct, e.g. tailored to 
the unit’s material and procedural set up and their competence level. This meant 
that the videos should reveal a known successful reading of  how to carry out 
the task rather than an explanation of  all possible features or ways as traditional 
instructions often do.  What was considered rudimentary knowledge should 
be skipped and what was considered important knowledge gained should be 
included. 

The two videos on fi xation of  tracheal tubes showed that a longer video 
was preferred if  it contained relevant information. The staff  thought that the 
longer video was better with the tracheal tube fi xation on the patient since it 
showed the problems that can arise in the real situation even if  this meant that 
the video was longer and that certain aspects of  the procedure were clearer 
in the simulated case. A long video was thus a video containing unnecessary 
information rather than the length of  it per se. 

These and other experiments pointed out general rules.  Videos should 
not be made too specifi c: for example, it is not a good a idea to state where 
you can locate parts of  the equipment within the unit since the location would 
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rapidly change. More importantly, the process of  making the videos, which 
would often start with a “rough draught” that would be shown at an informal 
review, pointed out the necessity and value of  a collaborative process.  What 
relevant content meant was not possible to state in advance, but needed to be 
discussed for each video. The review sessions not only pointed out what could 
be discarded and added to the videos, but also became occasion for discussing 
issues of  work practice. 

Using video in a patient room
There was ongoing discussion at the unit if  the usage of  video was legitimate 
in the patient rooms. Would awake patients and relatives perceive the staff  
as incompetent when using the videos and could the sound disturb sedated 
patients or other staff  members caring for other patients? To explore fi lm usage 
in patient rooms we asked two nurses to use the video on ‘Fixation of  tracheal 
tubes’ and ‘Taping of  nasogastric tubes.’ One of  them was an experienced ICU 
nurse while the other was an ICU nurse being schooled into the unit.  Their 
task was to change the tapes holding in place the patient’s tracheal tube and 
nasogastric tube.

Fig. 2: Two nurses use a video in the midst of their work 
negotiating how it should be made to fi t within their ongoing 
activity.

The On the Spot Experiment with the nurses showed that it was 
possible to use the videos as learning-aids in the patient room, but that usage 
depended on the activities going on in the room.  The video did not disturb 
the sedated patient and the nurses did not fi nd it problematic or to be a sign 
of  incompetence even though there was an awake patient and colleagues close 
by.  Neither was the video perceived to disturb the other staff  except when four 
doctors entered the room to discuss the other patient four-fi ve meters away, 
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which required one the nurse we were studying to pause the video. A few minutes 
later when the doctors left she fi nished watching the video. This further point 
out that the appropriateness of  the usage of  the video cannot be predefi ned and 
depends upon the staff  present and what is going on in the room.

An unexpected discovery from our study in the ICU showed that the video as 
a learning-aid was often used in a collaborative setting and that such a setting 
required the staff  to fi nd new ways to coordinate their activity and to relate to 
each other. In some instances two colleagues have watched through the whole 
video together giving them a shared view of  the procedure. When performing 
the procedure they return to video where both have equal access to the content 
and the control of  the video. In other collaborative situations the video has 
become to belong more to one nurse than another. For instance when the 
two nurses tested using the video instruction on nasogastric tube and tracheal 
tube the experienced nurse moved back and forth from the student nurse that 
mainly used the video and controlled the handheld computer. The experienced 
nurse came closer when the student nurse was unsure and he could fi ll in with 
information that the video did not contain: explaining for example how she 
more easily could cut the tape. Most of  the time he was not involved in watching 
the video and this gave the student nurse a better insight into how the procedure 
according to the video should be carried out. 

What happened during the experiment was not only a consequence 
of  who controlled the PDA. How they coordinated their activity during the 
experiment to a large extent depended on the content of  the video, which had 
an authoritative tone. In the video a nurse’s aide emphasises the importance of  
using a narrow tape when taping the nasogastric tube. This is accomplished by 
dividing a broad tape instead of  using the narrowest tape available. The student 
nurse took this instruction seriously and explained to the other nurse that 
the tape that he had just brought should not be used. This upset him, but he 
went to get the correct tape that he hastily divided as shown in the video. The 
student nurse however also divided a strip of  tape where she carefully followed 
the instructions: laying one strip of  tape over the other to see which was the 
slimmest. When they were ready to tape the nasogastric tube the student nurse 
insisted on using her tape since his tape was still too broad in her view and she 
quoted the video to legitimize her decision. The experienced nurse accepted this, 
but thought that either strips of  tape would have worked. He was reluctant to 
accept the video as the authoritative way of  performing the procedure. Although 
their collaboration was somewhat uptight they were able to resolve the tension 
and their collaboration did not fall apart. What the experiment made clear was 
that the video becomes an active element when collaboratively used where how 
it should be watched and who should have the control needs to be worked out. 
Had the two nurses seen the whole video together they could have had a shared 
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view of  how to perform the task and perhaps avoided the tension. It is however 
not possible to do more than suggest how the video could be used. How it will 
be used and how they will relate to the content of  the video in the end is beyond 
the control of  the designers.

MOVING QUICKER TO THE QUESTION OF RELEVANT 
CONTENT
In early 2003, we began a research project in the hand surgery clinic at the 
University hospital in Malmö. The project focuses both on workplace learning 
and patient learning.   In this report, we will focus on patient learning. Our goal 
was to take the positive experiences of  digital video and learning from the ICU 
project and apply it into this new clinical situation.  Our focus in this project has 
been on the question relevant content in patient care rather than focusing on the 
technology that could be its mediator. 

The project is in cooperation with four IT companies involved in 
learning consultancies and the Interactive Institute. The design of  our study 
and its material is driven by cooperative design workshops with researchers, 
representatives from the participating companies and a group of  staff  members 
representing the different wards and employees at the hand surgical clinic. 
The group has stable core members as well as occasional participants. To get 
materials into the workshops we have done ethnographic inspired fi eld studies 
of  the different wards at the clinic. We will start by describing the setting and 
how the fi eld studies pointed out relevant experiments we could do. 

THE HAND SURGERY CLINIC
The department serves a population of  about 1.5 million people in southern 
Sweden, and all major upper extremity traumas from this region are referred 
to the clinic. The staff  consists of  about 100 people, among them, twelve hand 
surgeons, nurses, occupational therapists, physiotherapists and social workers. 
Although the main interest is focused on hand trauma and reconstructive hand 
surgery, all kinds of  elective hand surgery are covered. There are four units in 
the clinic on four different fl oors: the surgical ward, the patient ward covering 
19 beds, the Hand Rehabilitation Unit and the outpatient ward.

Ethnographic snapshots of the clinic
Due to time limits we have not done any extensive ethnographic research of  
the clinic.  We have, however, done a kind of  ethnographic snapshot to get 
an overview of  the different wards. This together with material and scenarios 
generated through the workshops have helped to point out relevant features of  
what we think will have implications on possible design suggestions and use of  
future technology, as well as what kind of  experiments that could be relevant to 
conduct in this setting.
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Getting a picture of the forthcoming recovery
One of  the most relevant points that have been revealed so far in the project 
concerns patients’ learning of  what kind of  process they should expect during 
their recovery and what their daily life may look like after the recovery. According 
to the staff  this could be explained by the fact that the patients condition, being 
in a stressful situation, affects their perception and they only retain in memory 
a small amount of  what is told them. Many patients also feel anxious when 
they go home and feel unsure about what they are allowed to do in their home 
environment without aggravating their injury. Could it, for example, be a risk to 
button ones trousers?

Meetings between the staff and the patients
The clinic has brief  brochures about the treatment of  the most common injuries. 
Most of  the information the patient receives comes from conversation with 
the staff.   What kind of  information the patient is provided with about their 
recovery process depends on what kind of  meetings the staff  and patient have. 
The contact between staff  and patient differs between the wards of  the clinic 
depending on how they organize their work. What kind of  roles the diverse 
employees have during the different stages of  a patients recovery, as well as the 
patients condition, also affect what kind of  meeting they will have and what 
information they will provide. At the patient ward where patients have their 
own beds, the work is done by ongoing prioritizing of  the most needy patients.  
Meetings can happen randomly in a corridor with a nurse or with a doctor 
who had planned to speak with a patient in the next bed.  At the outpatient 
ward, the work is organized in a more scheduled way where the physicians 
have pre-planned 15 minutes meeting with each patient. The case is similar at 
the rehabilitation unit where the meeting between physiotherapist and patient 
is about 15-20 minutes.  Professional roles sometimes overlap, for example, a 
nurse at the patient ward may share some knowledge with the physiotherapist 
and sometimes gives the patient simple instruction on how to exercise their 
hand. In the same way, a physiotherapist may provide the patient with similar 
information as a physician. We will take a closer look on what happens during 
a meeting between a physiotherapist and a patient at the rehabilitation unit, 
what information the patient is provided with and how this led to a fruitful 
experiment. 

The rehabilitation unit
At the rehabilitation unit, physiotherapists, occupational therapists, a social 
worker and a craftsman work, often in close collaboration, but also alone with 
patients in their respective rooms. The physiotherapists usually meet with their 
patients in one of  their combined offi ce and treatments room, which is about 
3*4 meters wide. Occasionally a physiotherapist may go to the computer at his 
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desk to check for the next appointment, to check the schedule or get written 
instructions to the patient, but a session almost entirely takes place around a 
small leather coated table about 30*60 cm wide. The physiotherapist sits on one 
side and the patient on the other with his or her hand on the table. Depending 
on whether the patient’s left or right hand is injured they position themselves 
slightly differently in the room.

The physiotherapist’s different roles
The physiotherapist has several roles when meeting the patient. During a session 
the physiotherapist typically tries to assess the condition of  the hand and 
progression of  the rehabilitation. He asks questions and examines the patient. 
He explains what kind of  injury the patient suffers from, what the surgeons 
have done and what chances there are for rehabilitation. Further he coaches and 
instructs the patient on how to perform his rehabilitational exercises and tries 
to get a picture of  the patient’s overall situation. He encourages further training 
and successful progression. A key role for the physiotherapist is to coach the 
patients and to get the patient motivated to do their exercises.

Embedded learning
There seems to be a certain structure where each session typically starts 
with some sort of  diagnosis and a then becomes more focused on training 
instructions.  To some extent the process is interwoven and unfolds depending 
on the situation. The physiotherapist can quickly go from examination to an 
explanation triggered by a question from the patient and then go back for 
further examination. What kind of  explanatory information about the injury the 
patient is provided with depends not only on the injury but also a combination 
of  different factors that make most cases quite specifi c.  It’s often triggered by 
what the patient think is troublesome and asks about: 

Physiotherapist: You have had swelling? Has it been like this since Thursday? 
Patient: Yes, it has been swollen on the top all the time. 
Physiotherapist: It looks okay at this point, but it is swollen here. (The physiotherapist points 
at the patient’s fi nger and gently squeezes it.)
Patient: There is something hard, is it the bone?
Physiotherapist: You mean this?  It’s scar tissue that has become hard… everything is in layers 
when you are not injured.  After injury and the bones are repaired with the tendons and skin, healing 
doesn’t occur in these subtle layers. Instead, the scar is like a lump. Some people get harder scars than 
others - it depend genetics.  Your scar will gradually soften; it will take about a year.

In this case, the patient’s question about the fi rmness of  his scar triggers the 
physiotherapist to switch from an examination to an explanation. After that he 
continues with his examination.
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Patient specifi c war-stories
One role of  the physiotherapist is to tell “war-stories”, to stress the importance 
of  training or carefulness in the patient’s everyday life, depending on what 
they think the patient needs the most. Some patients are too careful with their 
training while others hurry to get back to work. For example, the consequences 
of  a tendon tear could be quite severe to the patient and may require several 
months more of  rehabilitation. To be able to have convincing arguments of  
why a patient should be careful with daily activities and rehabilitation, the 
physiotherapist needs to know a lot about how different activities in each 
patient’s private and working life can worsen the injury. This repertoire of  
examples is something they have gradually learned from experience. These 
arguments are often specifi c to the patient’s situation:

Patient: When do you think I can go to work?
Physiotherapist: What is your profession?
Patient: I’m a welder, but I will get a different job. Physiotherapist:  I can fi rmly say that 
your job as a welder will require to not work for three months; if  you were working in an offi ce 
then you might be able to return to work even today.
Patient: But I could be as a foreman and instructor.
Physiotherapist: Even so, you will need to grasp things in order to instruct.

Here the physiotherapist has to have some knowledge of  what it means to work 
as a welding instructor. The argument he gives the patient for why it is necessary 
to be careful is related to the injury itself  and the nature of  the patient’s work.  
Often, there is a combination of  advice that relates to both a patient’s work as 
well as his activities at home.

Patient specifi c instructions
Another example of  the situational character of  the session concerns giving 
training instructions to the patients. Injuries can be classifi ed into categories 
but a lot of  the time it is individual differences between patients with the same 
category of  injury that affect the treatment in different directions. The unit 
has written instructions of  how to do certain exercises that each patient brings 
home. In some cases, it’s not possible to perform the exercise strictly according 
to these templates.  For example, one of  these brochures ask patients to put 
their hand on a table and to slowly move the hand sideways. One patient that we 
observed said that he was unable to even put his hand on a table to get it straight.  
Thus, the physiotherapist showed him how to do the exercise in a different way 
where he instead puts his hand on his leg where it doesn’t have to be straight. 
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The hand as a communication tool
Throughout the sessions the physiotherapist points and squeezes the patient’s 
and his own hands. The hand is an important communication tool and reference 
point when discussing a patient’s condition and to describing injuries and 
possible treatments. Hand surgery has the advantage, compared with other 
medical specialties, of  having always a visible and modifi able “replica” of  a 
patient’s injury. Physicians easily discuss complicated surgical procedures in the 
corridor pointing and drawing on their own hands. In their communication with 
the patient, it’s also used all the time.  Sometime the staff  points at the patient’s 
hand to make an explanation but a lot of  the times they use their own hands. 
The accessibility and visibility of  the hand makes it possible to record treatment 
on video. 

Individual physiotherapy training instructions videos
During our workshops, some suggestions in regards to relevant experiments 
were suggested. One of  these was the use of  video. Building on the experiences 
we had from our previous project, we felt that it would be possible to provide 
the patient with an individually tailored training video from their physiotherapist. 
This kind of  video production differs from the one we worked on previously in 
that it has many impermanent qualities as each patient encounter differed from 
the previous.  This raised a lot of  questions: Will it be worth the effort to make a 
unique movie for every single patient? Or would it be suffi cient enough to make 
a non-personalized movie for a couple of  different training categories?  Could 
these video be adequate, regarding angles, lights and the necessary instructions? 
Who would hold the camera? How do you edit the movie? Do you need to 
divide it into chapters and will the physiotherapist be able to do that on the fl y? 
In what format will the patient get the video, VHS, DVD or CD-ROM? Maybe 
the most important question was whether the video’s quality would be good 
enough and whether the patient would consider it relevant enough to re-watch 
the training session?

On the spot experiment with making individualized training 
instructions
In collaboration with one of  the physiotherapists, we decided to fi lm his 
meeting with three patients who had injuries demanding extensive training 
instructions. He informed us of  two parts of  each training session that he felt 
was most relevant to fi lm. The fi rst part focused more on explanations and the 
second one on training instructions. The patients were presented with the idea 
to get fi lmed and to get a copy of  the video to take home with them and all 
agreed to participate.   The physiotherapist and patient sat around a small table 
for these sessions as described above and this made it easy to use a stationary 
DV-camera. All interesting moments took place narrowly around the table. The 
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physiotherapist helped to zoom-in with the camera and decided upon the proper 
angle and then we let the camera be in that position during the whole session. 

At the explanatory part of  the session, the physiotherapist normally 
leaves the table to go to a poster depicting the hand that is hanging on the 
wall, which he uses to describe the anatomy of  the hand. To let the camera be 
able to stay in its fi xed position he instead brought the poster to the table and 
positioned it so it was visible from the camera angle. The camera was connected 
to a computer, which the video could be transferred to and directly burned on 
to a CD-ROM or a DVD without further editing.

Individual differences
The explanatory section of  each session was to some extent similar between 
the three cases.  The physiotherapist describes the rehabilitation processes, the 
anatomy of  the fi ngers and so on. There were also differences though.  For 
example, when talking to one of  the patients, who is a professional athlete, the 
rehabilitation process was discussed in relation to his sport.

Fig.3: A patient and a physiotherapist participate in 
exploring the possibility of individualized video training 
instructions.

During the instructional part of  the training session, there was also an overall 
similarity between the three cases and they contained almost the same elements, 
though not necessary told in the same order. More instruction elements were 
interwoven with more explanatory ones.  For example, the physiotherapist may 
give instructions to the patient on how to bend the healthy fi ngers passively and 
then explains different ways on how this may be accomplished. However, there 
were also differences that included comments on the status of  the individual 
patient’s hand or as we have seen earlier, explanations triggered by a question 
from the patient.
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Patient: It feels like its stings in the fi nger, it is very painful to touch.
Physiotherapist: Yes, the circulation gets interrupted, partly because of  the swelling and also 
because you have nerves on both sides of  the fi nger. They are not damaged but it is due to the 
swelling and the surgery. That’s why it stings and you can feel that in your fi nger. It will get 
better soon.

One of  the patients also expressed worries about his injured fi ngers when asked 
to perform an exercise, which triggered the physiotherapist to emphasize (more 
than in the other cases) that there was no danger in doing the exercise.

Patient: Now its time for the worst exercise
Physiotherapist: It’s no problem, just bend the fi nger and hold still.
Patient: I’m almost too afraid to touch it.
Physiotherapist: It’s not a problem when you are relaxed—when you are relaxed there are 
no muscles actively pulling the tendon.

Fig. 4: The video instruction experiments revealed 
differences between the three movies: what they 
contained depended on individual variations in the injury 
and more importantly the individual concerns of the 
patients.

All three patients received a CD-ROM with their training session in an mpeg-
format.  The professional athlete also got a tablet-pc with the movie easily 
available on the desktop. All the patients expressed careful optimism about 
receiving the video and thought that they would review it maybe one or two 
times. As one of  them said, the instructions were not so complicated to follow 
but the videos would possibly be valuable to elderly people. We where not able 
to study how the patients used the videos in their homes instead we had to rely 
on interviews with them later on. 
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Feedback from the patients
Two of  the patient said that they used their videos about three times, which they 
considered suffi cient. One of  the patients said that he used the video at least 
fi fteen times--as soon as he felt insecure. He did his exercises in the same pace 
as on the video following the instructions in real-time.

Patient1: When you fi rst meet the people in the hospital and you are under stress, you think 
you will remember all the instructions but you won’t really.  When you watch the video at 
home, you are more relaxed when you hear Fredrik say that there is no danger with the passive 
motions and that it would not cause injury…. Positive defi nitely, it feels good that it’s me doing 
it, it feels personal; it’s me and my fi ngers.
Patient 2: When you sit there the fi rst time and get the instructions, you can get caught up by 
a detail and miss the rest. When I reviewed the video, there were many aspects that were new 
to me and I wondered whether he [the physiotherapist] had said that as well.

All of  patients used the videos not only as support in their training but to 
communicate to relatives about their experiences at the hospital.  Two of  the 
patients shared the video with their families and the third with his friends. The 
professional athlete also showed the video to the physiotherapist at his work.
Patient 2: I saw the movie directly when I came home together with my wife. I wanted to tell 
her about my experiences. Everything that the physiotherapists told me, she heard, nothing was 
lost.
Patient 3: The whole family watched - everyone was curious. It was interesting for the kids to 
see what the doctors had said. Everyone in the family appreciated it and benefi ted from it.

Fig.5: All of the patients used the videos not only as 
support in their training but to communicate to relatives 
about their experiences at the hospital;, two of them 
with their families and the third with his friends. The 
professional athlete also showed the video to the 
physiotherapist at his work.
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Experiment of usefulness
We have ongoing studies to evaluate the usefulness of  this method of  
personalized video instruction.   Because the setting of  the sessions take place 
at a small table, it is easy to record on video important information of  each 
session.  It is also possible with, off-the-shelf  technology to provide a patient 
with a personalized video without doing any complicated editing. Exactly how 
this will be done, we will investigate further, but before doing that we think there 
are more important questions concerning the content that needs an answer: 
What could be relevant to each video? In the training sessions described above, 
the physiotherapists were not focusing on complicated instructions but they still 
seemed to be informative on an individual basis to the patients.  Perhaps some 
of  these individualized instructions could also be of  value to other patients.  Are 
there cases at the outpatient-ward that are worth fi lming? Is it possible to fi lm 
all sessions or if  not what would be the criteria in selecting which cases to fi lm?  
Would this depend on which stage the rehabilitation process is in - early vs. late? 
Why is it worthwhile for the staff  to make these videos? What could the staff  
learn from them?

QUALITIES OF ON THE SPOT EXPERIMENTS
The occasioned practice, created by the on-the-spot experiments, drawing 
upon the practitioners’ experiences, the physical environment and its artifacts, 
in combination with the learning-aid, helped to mediate what it can mean to 
use content and technology. The experiments being embedded within clinical 
practice makes the stories that are generated around the occasioned use of  the 
artifacts believable. The fi rst video test session at the ICU pointed out how the 
content of  the videos could be shaped. The patient room experiment showed 
that it was possible to use the videos in patient-centered work.  It also showed 
that common sense should be used rather than predefi ned rules concerning 
the appropriateness of  its use. It pointed out that a learning-aid needed to be 
placed within the clinical practice as a whole. Furthermore, the experiments 
were done within clinical practice and with a large part of  the members of  
the work practice, which meant that we were simultaneously testing how the 
technology and its content might impact not only the individual but also 
collegial collaboration and the community at large. Lastly, an important feature 
of  On-the-Spot Experiments is that they generate good stories, though not 
always stories with happy endings. Problematic stories are good stories because 
help to move forward the design process and point out new ways a practice may 
evolve.

Compared to our experiments in the ICU, the work we are doing in 
the hand surgery clinic moved quickly in the direction of  investigating relevant 
content for the patients and much less so on the technology that would be used. 
Off  the shelf  technology makes it easy to “cheat” by assimilating unspecifi ed 
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(or vaguely specifi ed) technology and tailoring this for content that is genuinely 
on the spot. We think that the content that we explored in these experiments 
have at least as large an impact if  not larger compared to our studies on the 
usefulness of  technological specifi cations. Content, not technology, adds value 
to the patient encounter. 

A closer look at the three individualized videos made at the hand 
surgery clinic revealed individual variations in terms of  the injury and more 
importantly the individual patient’s concern. The individualized videos were 
used as a reference point by the patients to document their progress.  This is 
something a generalized movie wouldn’t allow. The social role of  the movie, 
where it was used to share experiences with relatives, were not something we 
had expected but is, we believe, are, a strong argument for making the effort of  
producing individualized videos.

Limits of on the spot experiments
One of  the limits of  the On-the-Spot Experiments is that although successful 
they do not guarantee that the usage of  the new content and technology 
becomes an integrated part of  clinical practice although there are strong 
indicators that they will be.   At the ICU, much effort went into anchoring the 
project in daily clinical work. It was considered central that everyone had the 
possibility to make instruction videos and become acquainted with the handheld 
computers (and not only a small specialized group). Three full day workshops 
were arranged where staff  had the opportunity to get hands-on experience with 
making videos, use the handheld computers and discuss how to make this a 
part of  their practice. The discussions showed that it was necessary to establish 
a fi lm group that other staff  members could turn to for assistance as well as a 
fi lm review group that guarantied that the videos were of  adequate quality. In 
our case, a fi lm group was established to explore the production process with us, 
and discuss suitable programs. The fi lm review group grew out of  the informal 
fi lm reviews that were arranged to get feedback on the content of  the movies 
initially being made. 
The On-the-Spot Experiments are in no way a future contract of  how this 
technology will be used. They can only hint at ways that technology can be 
used, but these ways are open-ended and changeable. We are exploring ways in 
which these experiments are not only a new technological aid, but also more 
importantly, new ways of  learning and gaining knowledge for clinical practice. 
We can provide with technology a repertoire of  examples where relevant content 
helps the use of  technology make sense in everyday clinical practice.   

CONCLUSION
Looking back at the ethnographic fi eldwork and the on-the-spot experiments, 
we can see a strong relationship between them.  The ethnographic fi eldwork 
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has been an invaluable source in pointing out relevant areas to perform design 
experiments within. The design experiments in turn have been invaluable in 
making features of  work practice more visible. Grounding the experiments 
in the midst of  the work practice and maintaining an ethnographic sensibility 
focusing on usefulness rather than usability has been central. Throughout the 
experiments we have not only gotten answers about concerns that we thought 
were relevant, but also answers on more important questions regarding the 
usefulness of  content and technology that we could not foresee.
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Indigenous Design: healthcare professional 
using self-produced video in articulating and 

developing work practices
Erling Björgvinsson and Per-Anders Hillgren

The paper discusses a design project at an intensive care unit with the intent 
to support informal learning that ended in a solution where the staffs produce 
short movies on work practice procedures that are made available on handheld 
computers. The making and reviewing of  the videos proved to be a valuable tool 
in indigenously designing new work procedures. The article begins with looking 
at how the staffs design local routines. We argue that local rather than topdown 
standardizations are more useful, since they are tailored to the local needs and 
given meaning through participation. We then take a closer look at three examples 
of  self-produced videos and what kind of  collaborative discussions about work 
procedures they facilitated. With the help of  the concept of  “framing” the 
concept of  “reifi cation/participation” and “conscription device” we will discuss 
why the selfproduced videos worked well to facilitate continuous learning and 
could provide “softer” more local and ephemeral standards from the bottom up 
perspective. We conclude that the staff  have adopted a complementary refl ective 
practice building on their tradition of  indigenously designing their practice, 
but now equipped with a visual representation that are akin to engineers and 
designers way of  using drawings as conscription devices. 

INTRODUCTION
In a participatory design project KLIV (Continuous learning in health care) 
at an Intensive Care Unit at Malmö University hospital premises to enhance 
continuous learning through selfproduced videos made available on handheld 
computers was developed. Central to the project was to explore how the 
healthcare staff  indigenously could produce their own learning material and 
thus in what way reifi cation of  knowing could make sense. In Beyond the stable state 
Donald Schön pointed out that our society and institutions need to be able to 
manage continuous processes of  transformations by becoming learning systems 
that can respond continuously to changing situations and a changing world [28]. 
If  organizations are constantly evolving inevitably content or reifi cation used 
also need to evolve. Human intelligence or know how can never be captured, 
mechanized and preserved in any large extent as Dreyfus [10, 11] and Suchman 
[30] have showed and Benner [2, 3] and Josefson [17, 18, 19] within healthcare 
have argued. Plans and routines can only function to a certain extent; competent 
action does not follow scripts for action. These are well-grounded objections 
to reifi cations, but there is another side to the coin. Nardi [23] has argued that 
formalized conducts and formal artefacts for notations have their purpose 
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and are meaningful for human conduct and often used within professional 
practices. But for them to function well they need to be easily adoptable and 
tailored to the local needs. Computer systems seldom allow practitioners to 
locally tailor the programs although such tailoring is often strongly needed. 
Similarly Henderson and Kyng [15] have argued for the need for tailorable 
computer programs. Although we have not per se designed computer programs, 
but rather studied how off-theshelf  products and self-produced content 
could be tailored to the practice, where we particularly have emphasized the 
importance for learning material to be open-ended to be more easily integrated 
into an evolving everyday practice [4]. We will argue that although a climate of  
increasing forces for top down standardization of  procedures in the health care 
sector, practitioners continuously design and adapt procedures to fi t their local 
contexts. With the help of  new technology in the form of  handheld computers 
and DV-cameras selfproduced video seems to have some qualities that make it 
appropriate to function as a tool to enhance locally designed procedures in the 
daily practice. We will look at some arguments for and against standardization 
and reifi cation and we will see how practitioners at the ICU design and re-design 
local routines, guiding documents and work procedures. Then take a closer 
look at three examples of  self-produced videos tracing the discussions about 
work procedures they facilitated. With the help of  the concept of  “framing” 
from Schön [26], the concept of  “reifi cation/participation” from Wenger [33] 
and “conscription device” from Hendersson [14] we will discuss why the self-
produced videos worked so well to facilitate continuous learning and could 
provide “softer” more local and ephemeral standards from the bottom up 
perspective. All of  these concepts stress the importance of  externalisation in 
some way or another; be it through conversation, text, drawings or other forms 
of  visualizations such as video. Further, all of  them stress that their meaning is 
dependent upon participation. In short it could be said that externalisations, be 
it temporary framing, reifi cations, or conscription devices, and participation are 
mutually dependent upon each other. The externalizations are of  little meaning 
without participation and participation needs externalisations to develop a 
common ground, to create a shared identity and for communities of  practice 
to move forward and develop. When making the videos the staff, we will argue, 
have adopted complementary refl ective practice building on their tradition 
of  indigenously designing their practice, but now equipped with a visual 
representation that are akin to engineers and designers way of  using drawings as 
conscription devices. 

THE SITE AND THE KLIV-PROJECT
The Intensive care unit (ICU) consists of  two units: a general intensive care 
unit and a post-operation unit that staffs 140 people. The different professions 
working there are intensive care physicians and anesthesiologists, ICU specialized 
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nurses, nurse’s aides, physiotherapists and a social worker. The general intensive 
care unit has a capability to treat ten patients. An intensive care unit patient is 
a patient that needs assistance with upholding life-sustaining functions such as 
circulation and respiration, but the illness that has lead to that condition varies. 
Most of  the rooms room two patients. Normally a nurse with the assistance 
of  two nurse’s aides cares for two patients; else if  a patient’s condition is more 
critical a nurse cares for one patient with the assistance of  a nurse’s aide. On 
a shift three physicians are at the unit, where at least one of  them is a senior 
physician. 

The KLIV-project
In the KLIV-project we explored how IT could support informal learning 
within the Intensive Care Unit (ICU) at the University hospital in Malmö. The 
project was conducted as a long-term dialogue oriented design process where 
interaction designers and ICU staff  collaborated, drawing upon the tradition 
of  participatory design [12,13]. Our interest in the project was to see if  IT-
support for learning could be less centered on the sole user studying at a desktop 
computer. Following the tradition of  ubiquitous computing [32,24] we wanted 
to see if  in some way it would be possible to go beyond the desktop and let 
learning become a more integral part of  the day-to-day work. When conducting 
the initial fi eld study it became apparent how important practical day-to-day 
situations and problems were for learning. Also it became apparent that the 
staff  was continuously developing their practice; questioning ways of  working 
and developing new routines. The qualities of  collegial learning and the positive 
energy and the satisfaction invested in producing their own material for moving 
the practice forward inspired us, but also challenged our understanding of  how 
information technology could make sense to their practice. These observations 
are closely in line with Lave and Wenger’s notion of  communities of  practice 
as self-organising learning systems where knowing, meaning and identity are 
negotiated and continuously evolving [22]. A learning resource, drawing upon 
the well-established traditions for collaboration and mutual assistance among 
the nurses, and well-developed oral traditions for learning, was developed where 
the staffs make short instructional videos for each other on certain tasks. The 
cameraman edits the fi lms on location in the camera (fi g. 1). The videos are 
made available with videos barcode cards that are placed out in the workplace. 
Video barcode cards are small cards with a still image from the video, a title 
and a barcode. A collection of  these small cards is placed near the handheld 
computers. The cards have the double function of  making the videos present 
in the milieu as well as easily accessible. When the staffs need to be reminded 
how a certain task is carried out they pick and scan the desired card and watch 
the fi lm on a handheld computer (fi g. 2). In the movie a colleague shows how a 
task is carried out integrating guidelines gained from experience. Typically the 
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staff  starts by making a draft movie without much preparation where they fi lm 
a colleague that is considered to be skilled in a specifi c work procedure. This 
fi rst shooting works as a sketch, a “framing”, of  the procedure and immediately 
reviewed in the display of  the DV-camera. If  something is missing sequences 
are re-shot. Then they are collaboratively reviewed by colleagues, to enhance 
discussion, at a stationary computer and comments made on a pre-printed 
questionnaire. Finally the movies are reviewed by an expert group and made 
available on handheld computers. 

Two nurses shooting a video. Two nurses using a video available at a 
handheld computers as support in the daily 
work.

INFORMAL LEARNING AND COMMUNITY SPECIFIC
REIFICATIONS AND EXTERNAL STANDARDIZATIO NS

Standardizations and informal knowledge
Recent attempts have been made to formalize nursing knowledge. One example 
is the Nursing Intervention Classifi cation (NIC), which is a classifi cation 
system that, among other things, directs nurses on which activities to perform 
in the daily work and is used to select data for research. The main reasons for 
developing the classifi cation system is to make nursing work comparable across 
sites and make it possible for nursing as a profession to enter into the scientifi c 
arena. Also, nurse’s work has traditionally been invisible and an often-used 
argument for classifying their work is that classifi cation is needed to make their 
work visible [6]. However, the classifi cation system has its problematic sides. 
Regional variations are diffi cult to account for in the classifi cation system. The 
system foregrounds certain aspects of  the work, while other aspects are played 
down. Also going from being completely invisible to being too visible is not 
in the nurses’ interest. Important for the nurses’ self-image is to be able to 
uphold a degree of  local autonomy where local differences are recognized and 
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procedures are not specifi ed in detail by a non-local actor. Several members of  
NIC have stated that the classifi cation is maybe too strong. Patricia Benner, in 
her study of  intensive care nurses, has also pointed out how formalization can 
be problematic; worsening nurses’ performance if  forced to follow them strictly. 
She states that variations and exceptions in real clinical work go beyond formal 
rules and written procedures in textbooks. Treatments are often prescribed 
without guidelines of  how to perform them practically. Benner recommends 
real examples situated in a context as a better resource for a nurse than context 
independent rules [2].

Reifi cation and participation
An interesting approach to how communities of  practice maintain and evolve 
their knowing and a possible explanation of  why documents, routines and 
procedures need to be produced continuously and locally is elaborated by Etienne 
Wenger [33] with the help of  the terms reifi cation and participation. Wenger 
defi nes reifi cation as when a certain understanding is given form or ”thingness”, 
an object or point of  focus around which the negotiations of  meaning becomes 
organized. However, according to Wenger, these objects are only the tip of  
an iceberg and they indicate a larger context of  meaning that is embedded in 
human practices. Quite a lot of  the qualities of  reifi cation; its succinctness, its 
portability, its potential physical persistence and its focusing effect- can as well 
be its weakness. It can easily become a substitute for a deeper understanding 
where ‘procedures for example can hide broader meanings in blind sequences 
of  operations.’ Wenger emphasize that reifi cation is tightly connected to and 
only makes sense in a duality with participation. The processes can be woven 
together so tightly that the distinction between them seems almost blurred. 
‘Participation makes up for the inherent limitations of  reifi cation.’ Reifi cation as 
a constituent of  meaning is ‘always incomplete, ongoing, potentially enriching, 
and potentially misleading.’ ‘Participation is essential to repairing the potential 
misalignments inherent in reifi cation’ [33].

Developing local routines at the ICU 
Standards have also grown strong in Sweden which affects the ICU unit we 
are collaborating with, one example is the electronically available national 
handbook (http://www.infomedica.se/handboken/default.asp), which purpose 
is to give an overall guidance on how to carry out work procedures conducted 
within Swedish health care. The national handbook being an overall guide every 
clinic has to decide if  the guidelines will be implemented. However, certain 
guidelines have to be complemented with local guidelines and instructions. 
The statute for instance states that the clinic has to develop local routines 
concerning the administration of  medicine: which medicine can be kept outside 
the pharmaceutical storage room, who should have keys to the room, how 
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medical waste is handled and how locally tailored diluting schemas are made. 
The ICU has over one hundred local routines. Receiving patients from other 
units, the ICU also uses other clinics’ local routines such as the routines from 
the Transplantation clinic on how kidney transplant patients should be cared 
for. Local routines can come about for different reasons: because the statute 
states that a routine should be made, a staff  member has needed but not found 
a routine when confronted with a task, because of  an incident or because the 
nurses question the current way of  carrying out a procedure. In all the cases a 
request for the development of  a new routine or that an amendment should 
be made to an existing routine is submitted to the nurse in charge of  the local 
routines. She in turn delegates a staff  member to collect data that becomes the 
basis for writing the new routine. Some local routines demand that a study, in 
some instance involving all the different profession, is conducted while others 
are authored after having gathered data from other clinics, books and articles. 
Before publishing the local routine staff  members are asked to comment upon 
them and fi nally the senior physician examines it and if  found suffi cient signs 
it. In more or lesser degree the different ways of  developing a local routine 
is opportunity to enquiry closer into how a procedure is currently conducted, 
how other clinics carry out the procedure, and what has been written about it. 
The developing of  local routines are therefore not only a study and sharing of  
knowledge across competences within the clinic, but also knowledge sharing 
across clinics.

Amending the local routine on lung thromboses
The intensive care unit, as stated earlier, applies other clinics’ local routines, 
since they can come to treat their patients if  they are judged to be intensive 
care patients. Patients treated for lung thromboses are Vascular Clinic patients, 
but are sometimes treated at the ICU because the medicine that loosen up the 
thrombus dilutes the blood and the risk for bleeding is high. The intensive 
care unit follows the Vascular Clinic’s routines when preparing the patient for 
treatment. The routine states that a catheter to the urinary bladder is to be set on 
all patients. Several nurses questioned the necessity of  this since the treatment 
carried out at the intensive care unit only lasts two hours. If  a local routine 
is repeatedly being question, then the purpose of  it looses it meaning and 
demands that an enquiry into why it is needed or if  it can be changed is judged 
necessary. The enquiries lead the nurse in charge of  local routines to contact 
the head of  the Vascular Clinic that had authored the routine to fi nd out why 
all patients needed urinary bladder catheter. She explained that it was a general 
routine for all thromboses treatments, and that some thrombosestreatments are 
done over a long time span. This lead the ICU nurse to contact the Cardiology 
clinic, because she knew that they give their heart patients a short and intensive 
thromboses treatment similar to the one given at the ICU. It turned out that 
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none of  their patients are given a catheter. Upon hearing this and judging from 
the similarity of  treatments the Vascular Clinic decided to amend their routine 
writing that in cases of  short and intensive treatments catheter to the urinary 
bladder is not needed.The development of  routines, as stated earlier, are not 
only made because the statute demands it, but because the dynamics of  the 
workplace practice demands an ongoing change of  routines or in other words 
a re-articulation and redevelopment of  work procedures. The same goes for 
other types of  documents as well such as shortened versions of  instruction 
manuals on medical technical equipment or how to mix pharmaceuticals that are 
tailored for the daily use. These tailored manuals are most often placed in close 
proximity to the work carried out. For instance the instruction folder for mixing 
pharmaceuticals is next to the table in a small room adjacent to the patient room 
where the medicine is typically mixed. Other documents that are indigenously 
created and recreated are documentation documents. At the ICU the patient 
monitoring sheet was internally created to fi t their unit’s way of  working and 
under constant revision. There are also more fl eeting and on-the-spot solutions 
frequently made up when treating patients in the form of  explicatory messages 
such as: “Obs! The strength” or “Morphine,” taped on the medical technical 
equipment. These seemingly mundane communication artefacts are important 
features when confi guring the often technically dense surroundings of  the 
patient. All in all the staff  use a lot of  contextual information such as labels, 
short instructions, reminders, and binders that are strategically placed where 
most needed. These activities are reminiscent of  design activities and perhaps 
not so far from the issues of  designing information ecologies or places for 
action and refl ection.

INDIGENOUS DESIGN MATERIAL, CONSCRIPTION
DEVICES, REIFICATION, AND FRAMING

Developing local routines at the ICU
We will soon look at how indigenously produced videos work as design material, 
but we will start by discussing practitioners role as designers and the concepts 
of  conscription device and framing as design tools as well as videos role in 
research and design. Although the primary concern for the staff  at ICU is to 
treat patients they are as we have seen involved in an always ongoing re-design 
of  their work practice. Seeing practitioners as designers is not far fetched and 
has also been proposed by Schön and Argyris [1]. Practitioners are not designers 
in the same sense as their professional counterpart but they make things under 
conditions of  complexity and uncertainty. In line with the authors we have seen 
that practitioners repertoire of  design includes products, services and day-to-day 
strategies for actions. People working more explicitly with design often use tools 
to enhance the design process such as sketches and drawings and the importance 
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of  such visuals in design processes has been emphasized by Kathryn Hendersson 
(1999) [14] in her study of  engineering design. According to her, most of  the 
engineers design work circulates around sketches and drawings, which are used 
to organize knowledge and works as social glue among different members in the 
community. She introduces the concept of  conscription device to explain how 
drawings or sketches can be used in collaboration. They serve simultaneously 
as inscription devices in the way that they can capture and keep essential parts 
of  information intact throughout transformations [21] and as boundary objects 
in the way that they are both plastic enough to adapt to local needs, yet robust 
enough to maintain a common identity across sites [29]. The focus is however 
more on process, than in the case of  boundary objects. Conscription devices 
create space for negotiation, function as a point of  reference in discussions and 
allow members of  different groups with different perspectives to work towards 
a common goal although they don’t necessary have the same understanding of  
the object [14]. It is unclear to us what kind of  explicit design enhancing tools 
the staff  normally has as resources to develop their practice (if  any) but we will 
soon see how the self-produced movies can act as conscription devices and 
provide a visual support for their ongoing design of  work procedures.

Video and work practice
Researchers and designers have for a long time used video as documentation of  
work practices. The video is used as a source in the discussion about how work 
practices could be changed by the design of  new IT artifacts [8, 16, 31]. Video 
of  work practice also works in an evocative way for the workers concerning their 
own practice and at the same time mirror the daily work [20]. Suchman and Trigg 
use the method of  videobased interaction analysis of  work practice to reveal 
the interaction among practitioners and their artefacts. The method helps to 
uncover, not only what people talk about, but also their body positions, gestures, 
etc. In the collaborative process of  watching videos together with practitioners 
and designers Suchman and Trigg propose three perspectives: the practice, the 
research and the design perspective. The idea is that the practitioners not only 
look at the video from the perspective of  practice, rather that they can use the 
perspective of  research to refl ect on their current practice and from a design 
perspective to envision future work practices and new technologies. Videobased 
interaction analysis is a valuable but time consuming and labour intensive 
method demanding detailed transcripts and repeated reviewing [31].

Video as a way to frame problems
Video is often used to provide accountability for results and make possible 
a higher level of  scrutiny where the video material is studied closely in detail 
as a kind of  “hard data”. Buur et al [9] instead suggest the possibility to view 
video as design material where its meaning is co-authored. They take help 
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from Donald Schön and his concept of  problem framing. According to Schön 
designers have a strategy when dealing with complicated problems. To create 
coherence in a problematic situation a designer imposes an order, makes a 
design move, towards the situation and the situation “talks back” or responds 
to the move [26]. Even if  Schön’s concept derives from how architects draw on 
paper Buur et al think that it translates well into how they uses video material in 
design processes. Typically they start by following and video recording a worker 
throughout an ordinary day. From this material they construct video portraits 
of  the workers. When they within a few weeks organize an informal meeting to 
show the videos to the workers it functions as their fi rst design move; a way of  
framing an ordinary work situation. From there they go on refi ning the material 
with the purpose to ‘leap from “what is” to “what could be” without loosing an 
anchoring in a reality we know of ’. An important quality they emphasise is the 
open-endedness of  video that enables them to manage ambiguities and gently 
approach the yet unknown [9]. We have already seen how the fi rst shooting 
of  a movie can act as a “framing” of  a work procedure. This is also the case 
when there are no established procedures where the movie becomes a concrete 
framing to “work from” where the staff  when reviewing it can leap from “what 
is” to “what could be”.

How to humidify; a collection of knowledge resources
We will soon take a closer look at a movie review process, but fi rst we will see 
how some of  the knowledge that ended up in the movie took shape. Some 
treatments have been used at intervals at the ICU. Several years ago it was 
popular to use a humidifi er mask that makes it easier for the patients to cough. 
Some years later the medical community stopped using it and recently it became 
popular again. In 1999 a new senior physician re-introduced the treatment at the 
ICU and as a consequence new humidifying equipment named Fisher Paykel 
was acquired. To perform the procedure the Fisher Paykel is connected to a 
ventilator from another manufacturer. According to the staff  at the ICU, most 
manufacturers say that their machines can get connected to other ones, but 
they seldom tell how. The physiotherapist and a nurse responsible for medical 
technology became responsible to teach the staff  how to handle the Fisher & 
Paykel and how it is connected to the ventilator so as to humidify in a correct 
manner. (In some instances a salesman comes to the unit and teaches the staff  
how to handle new medical equipment. In this case no teaching was provided 
for, because the unit only bought a few machines and because the combining of  
the two is beyond the company’s responsibility). First they had to fi gure out for 
themselves how to proceed which they did by reading the manuals and through 
trial and error. Sometimes it did not work as they planned and in those cases they 
phoned the manufacturer for explanation. Sometimes the performance of  the 
equipment still surprised and tricked them; a fi lter got quite humid and someone 
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had heard that colleagues at the nearby hospital changed it twice as often. This 
was confi rmed and their own procedure was changed. In this way diverse 
sources formed what became the unit’s procedure of  humidifying patients. As 
a part of  the KLIV-project a nurse later on fi lmed the physiotherapist when 
she showed how she performed the procedure of  humidifying. Below follows a 
short transcript of  a part of  the movie: 

“This is how it’s connected to adults. You start by 
placing the heat aggregate in the holder; it should be 
placed below the patient’s head to avoid that potential 
moisture fl ows into the patient. After that I change the 
expiration valve to an expiration valve with a water 
container, and what you can think about then is that 
under here there is a small lid that you can rotate. 
There is a hole there and there. If they are opposite to 
each other it will leak a lot of air. I place the expiration 
valve and you can hear a click and then I move the fl ow 
sensor. I you later will detect leakage when performing 
the function control sometimes it can help to slightly 
pull back and forth the expiration valve.”

Reviewing how to humidify; Collaborative articulation of 
work procedures
An expert group consisting of  different competencies later reviewed the movie. 
The main reason for reviewing the videos is to avoid the spreading of  erroneous 
information. Participating in the reviewing is normally those that make the 
video (but not in this case of  unclear reasons), the senior physician and nurses 
in charge of  different specialties or considered important or highly skilled (fi g. 
5 and 6). Besides certifying that the videos are correct the reviewing process has 
proven fruitful in supporting a dialog about how certain procedures are carried 
out. After watching the movie following dialog takes place: 

Marie: I want to question that we have to control that it’s not leaking when we are 
changing (tubes). It’s a really hard work doing that. If  you simply change the tubes and 
ventilate by hand…
Catarina: But you also need to clean the expiration valve, not
only the tubes, and if  you change the expiration valve you have
to perform a new control.
Marie: Why do you need to change that one then?
Margareta: Because there is moisture in that one as well.
Marie: Is there?
Margareta: More germs will grow when it’s humid. More
germs will grow when there is humidity.
Catarina: I think that’s a recommendation from the
manufacture.
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Margareta: It’s not in the manual, we have to test it ourselves
then.
Birgitta: It’s a typical environment where they can grow.
Margareta: Yes and that’s probably the reason you change the
whole set after three days because germs grows at that
temperature. If  they grow there they can grow down there as
well.
Einar: This can be an explanation why you have to do it in such
a complicated way.

Some of  the procedures are questioned by one of  the nurses. She thinks it is 
too cumbersome to do the procedure the way they do it and suggests another 
solution, which is to ventilate by hand. The others disagree and the arguments 
take shape during the discussion. “It gets humid in that one as well”; “If  there 
is humidity at that temperature they grow”; “If  they grow there they will grow 
down there as well.” The discussion ends with the chief  physician concluding 
that the increased risk for the growth of  bacteria, brought up by one of  the 
nurses, probably explains why they should go on doing the procedure in a 
complicated manner. In this case the video review did not help to develop their 
practice, but to shape and strengthen their arguments how to perform a certain 
procedure. You could say that the video review supports a kind of  collaborative 
articulation of  work procedures. We later on talked to two of  the nurses 
including the one questioning the procedure. She said that when watching the 
movie she started to think about the procedure and even if  they still had to go 
on the cumbersome way, it’s helpful with these kinds of  discussions because 
a lot of  other staff  members will question the same thing and then she will 
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have arguments ready. The people that are participating in the review sessions 
are typically considered to be resource persons and their colleagues will often 
consult them on such matters. If  they have the same arguments all people will 
hear the same thing and that is better for the unit. The reviewing is not done 
with the same amount of  scrutiny as in video-based interaction analysis but 
still it evokes questions and provides for a common ground for refl ecting upon 
their practice. We can see similarities with experiences from other groups’ 
collaboration with practitioners during video reviews. Buur et al have observed 
that during video review sessions the viewers get a common frame for refl ection 
even though they may not experience the same thing and it gives them insight 
into each other’s skills. Further it has given a deeper understanding of  what they 
are doing on an individual level as well as on a group level [9]. Karasti brings 
some possible explanations of  why collaborative video of  work practice works 
well to facilitate refl ection. According to her when reviewing the videos the 
staffs are not engaged in carrying out the task. Being disconnected from the 
task creates an analytical distance to the routine of  performing it. But at the 
same time the videos helps them to revive their experiences of  performing the 
work. According to Karasti this distanced revitalization enables aspect that are 
taken for granted to be seen in a new light [20]. Schön [26] takes breakdowns 
of  workfl ow (which creates an element of  surprise for the practitioner) as the 
starting point for refl ection. Thus the establishing of  distanced revitalization by 
watching video of  their own work practice seams to facilitate refl ection even of  
well-established workfl ows. 

Involving the whole ward in reviewing and developing 
practice
The unit has established organizational routines to ensure that as many as 
possible can give feedback on the movies so that the unit as a whole can gain 
from the different experiences. To enhance the reviewing the staff  members 
are asked to collaboratively watch the new movies and fi ll out a fi lm review 
feedback form. The reviewers are asked to answer if  they want to add or change 
anything in the video, if  they fi nd anything that is not in line with the manuals, 
and so on. The reviewers also write their names so that they can be contacted if  
clarifi cations are needed. The review of  a movie on the pleura suction device, 
(a device for removing phlegm from the lungs), resulted in comments such 
as: How do you use it when transporting patients? What happens if  it falls? 
At what elevation should it be positioned? The expert review group evaluates 
the questions and judging which ones they should take into consideration. If  
something turns out to be completely wrong a new movie has to be made. In the 
case of  the pleura suction movie they judged it suffi cient to make a supplement 
movie where it is explained that the device should be positioned below the heart, 
how it works during transportation and lastly that if  the device falls down one 
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should ensure that there is water in the water lock. Sometimes the expert group 
can answer these questions but sometimes as with other routines they have to 
push the question further to the manufacturer or elsewhere. Inviting the whole 
unit in the reviewing opens up the possibility that the movies can function as 
conscription devices allowing for different persons agendas to infl uence the 
content of  the movies. 

Using video for exploring future changes in the practice
In many of  the cases the review sessions became not only sessions where the 
quality of  the video was discussed, but also an opportunity to question current 
ways of  carrying out a task being reviewed. Preceding a fi lm presentation one 
of  the unit’s physiotherapists had voiced the need to buy a different machine 
for running a CPAP, (Continuous Positive Airwave Pressure) treatment, without 
getting much response from the senior physician. She had voiced the need 
because the other model was less complicated to use. The senior physician, 
having seen the video, recognizes how complicated it is to handle the CPAP. He 
wonders if  there are not easier machines and if  it would not be simpler to run 
the CPAP treatment on the ventilator. The physiotherapist agrees that certain 
procedures are more easily done on the ventilator pointing out that changing the 
resistance is more easily regulated on the ventilator since you can increase and 
decrease the resistance by pushing buttons rather than having to toggle. The 
nurse in charge of  security issues concerning infection wonders if  such “home 
made constructions” are really allowed in these time of  regulations coming 
from the European Union that forbid homemade constructions. Thereafter 
physiotherapist takes the opportunity to present the possibility to switch to 
a VPAP that has only a tube and a mask and the resistance is regulated with 
buttons rather than by toggling a control. This leads the nurse in charge of  the 
medical technical equipment to enquire how connecting a humidifi er works 
with it and how it connects to the ventilator. The physiotherapist answers that 
the currently used brand of  humidifi er, (Fisher and Paykel), works with it, but 
a different brand gives more correct results: leakage is monitored, and so forth. 
She is, however, unsure how it fi ts to the VPAP. The senior physician states that 
it would be good to explore and that the CPAP is so complicated and therefore 
an invitation to accidents if  not used often. The senior physician then asks the 
nurse in charge of  medical technical equipment what she thinks. She explains 
that the machine is cumbersome for most of  them even though many have 
become better at handling the machine. The problem is that there still are too 
many loose parts The pre-packaged sets with the heater has made it a little easier 
because the parts are all in one place. Before it was even worse when they had 
to get all the parts from all over the place. However people are still unsure about 
if  the mask should be re-used, and about the PEEP and how certain part are 
connected. These last comments surprise the physiotherapist, but the nurse in 
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charge of  the medical technical rounds off  by stating that the mounting of  the 
tubes is easier now and there is a lesser risk of  connecting the wrong tubes to 
the ventilator. What from the start was meant to be a fi lm review concerning the 
adequacy of  the video as an instruction turned out to be more importantly an 
opportunity to discuss the current state of  giving CPAP treatment at the clinic 
and how this might be done differently. The setting, with a physiotherapist, the 
senior physician, and the nurses with their individual area of  expertise, allowed 
for different framings to meet. The physiotherapist with her expertise of  the 
usage of  the machine has seen the need for and enquired into the possibility of  
buying another sort. The nurse in charge of  the medical technical equipment 
bringing up the issue of  how the new equipment fi ts in with other equipment 
at the unit. She also seems to be most knowledgeable about what problems the 
staff  still have when handling the equipment. When she explains that the staff  
still are unsure if  the mask is a single patient mask or not and about PEEP, and 
so forth the physiotherapist seems to be unaware of  these problems. The nurse 
in charge of  security issues concerning infection frames the problem slightly 
differently viewing the CPAP as an advanced home made constructions that 
might have some legal implication. The session lead to that a VPAP was tested, 
but the unit ended up with running the CPAP on the ventilator and stopped 
using the CPAP machine. The question that for us as designers needs to be 
raised is what role the video had? Does using video in any signifi cant way differ 
from other documents? Would the discussion have been the same if  they had 
met to discuss a written instruction on how to handle the CPAP? An obvious 
difference is of  course that the video shows how the procedure is conducted 
and making it observable how complicated it is to mount and handle, while a 
written instructions would be an idealized description of  how the procedure is 
to be carried out. Argyris and Schön [1] discuss the difference between what 
they call espoused theory and theory-in-use where the former is the idealized 
version of  a work procedure which practitioners often refer to when asked what 
they do and the latter is the often partly tacit version of  what they actually do. 
Getting these two views connected creates a dynamics for refl ection and dialog, 
as Smith [28] has pointed out and the self-produced videos catch and bring some 
of  the staff  members theories-in-use to the surface which make them more 
easily comparable to the units espoused theories. 

CONCLUSION
Health care staffs design their own practice to a certain degree but normally 
they are not equipped with instruments supporting design such as sketches that 
can work as conscription devices. In the project KLIV we have seen that the 
self-produced movies are useful reifi cations that function as points of  reference 
supporting negotiations of  best practices and allowing for different perspectives 
to come forward. They give different competences meaning in slightly different 
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ways and at the same time helps them work towards common goals and points to 
focus the communication around. Inviting all of  the staff  in the reviewing take 
advantages of  the collaborative potential of  collecting the whole units diverse 
experiences and different agendas that can be articulated into new knowledge 
in the re-fi lming and re-framing of  their procedures. What we have seen is that 
the even after the collaboration with the practitioner has ended the practitioners 
has adopted the “perspective of  the researcher” and the “perspective of  the 
designer” [31] when they during reviews of  movies of  their practice refl ect 
and think about possible developments. They don’t perform the reviews with 
the same amount of  scrutiny as most researchers but the movies still helps to 
distance them from the ordinary work and evoking questions. The selfproduced 
movies have the potential to support development and articulation of  their 
work practices. According to the staff  the movie production also facilitate more 
discussions out in the corridors of  important issues than before the KLIV-
project started. In the movies understanding about certain procedures is given a 
“form” or “thingness” similar to how Wenger defi nes the term reifi cation [33]. 
As reifi cations they are portable and persistent. However as with reifi cations they 
also need a close context and participation to reveal their meaning. The movies 
will never be “complete” or function as an independent package of  knowledge 
rather they will always be incomplete and be a part of  an always ongoing living 
reifi cation participation process where they will provide “softer” and more local 
standardizations from a bottom up perspective than the Nursing Intervention 
Classifi cation standard. A key quality of  the movies is their ephemeral and open 
character where they are considered meaningful only for a limited period of  time 
and in a particular context where they balances between more rigid standards 
and an actual situated performance of  community members. 
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Collaborative articulation in healthcare settings 
– Towards increased visibility, negotiation and 

mutual understanding.
Per-Anders Hillgren and Per Linde

ABSTRACT
As digital media are becoming more and more ubiquitous in our environments, 
it has the potential to capture and mediate situated information expressing the 
embedded nature of  practice. Within healthcare settings, such information is 
often important for patients’ learning about diseases or injuries as well as their 
own engagement in rehabilitation and treatment. It is possible to design the 
necessary interaction around digital media in such a way that it becomes part 
of  a collaborative articulation in consultations, hence increasing the degree of  
patient participation. This paper reports on two interrelated projects exploring 
how this can be achieved within the domain of  hand surgery rehabilitation. Our 
aim is to contribute to patients’ possibilities to learn about the injury and the 
recovery process. Furthermore we seek to contribute to the fi eld of  human-
computer interaction by showing how physical forms and explicit interaction 
can facilitate collaborative articulation processes.

Author Keywords
Healthcare, interaction design, patient empowerment, digital media and 
learning, explicit interaction.

ACM Classifi cation Keywords
H5.1.Multimedia Information Systems,H5.2.User Interfaces 

INTRODUCTION
Learning and communication evolve in a networked interplay between human 
actors and material artifacts. The role of  artifacts in mediating knowledge 
and their ability to increase the range of  what could be made visible has been 
highlighted by many practitioners and scholars (for example[32]. Related is also 
the issue of  how we engage in interacting with artifacts and how our actions 
are made visible both to ourselves and to others [27]. People’s continuous 
interaction with material artifacts in everyday life has a counterpart in 
information technologies in the way digital media supports understanding and 
alignment of  different human actors In two interaction design projects with 
the focus on supporting patient empowerment with information technology we 
have addressed these questions. 

A challenge for the fi eld of  interaction design within the domain of  
patient empowerment is to create a set of  devices, services and content that can, 
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through appropriate interaction, support the healthcare staff, the patient and his 
surrounding social network to collaboratively articulate the state of  the injury 
and the necessary steps for successful patient learning. 

This aim—to increase articulation and visibility—needs to take in to 
consideration the situated nature of  human action where practitioners adopt 
to local circumstances to manage their objectives [31]. This is something that is 
highly evident in the healthcare sector where procedures are deeply embedded 
in diverse practices and varies depending on the patient’s situation or the local 
department’s available resources [21]. That procedures are situational and 
embedded in practice is accounted for by Bruno Latour’s writing on how we 
engage in talk about the body [18]. He proposes that the body becomes more 
and more describable as it learns to be affected by more and more entities. 
These entities are often artifi cial set ups, such as the use of  medical instruments 
and mediating artifacts. Learning about the body is from this perspective a 
progressive enterprise that cannot be described only in generalizations. The 
deviations in individual cases have to be accounted for and aligned to the 
general knowledge developed within the tradition of  medicine and surgery. 
This learning can be expressed in articulations which are propositional rather 
than fi nal or general. We explore how digital content and interaction with digital 
media strengthens the articulations. Digital media has the potential for easy and 
instantaneous documentation that renders a situated character to information. 
While resting in between the general and the particular, it can be related to the 
specifi c moment in which it was conveyed. Further, we propose models for 
interacting with digital media and associated devices that are understandable 
for all parties and controlled by the users in explicit ways: the notion of  explicit 
interaction.

Several studies of  information technologies within healthcare settings 
relate to issues of  electronic health records [1,13], generalized information 
accessible online, such as NHS Direct Online, or models of  remote 
communication that promotes caring at home or other distant sites such as 
described by Perednia and Allen [25]. By contrast, we explore how technology 
can support the making explicit and visible of  vital information captured in 
situated interaction during consultations or other instances of  on-site clinic/
patient communication. Drawing on our fi ndings, we propose an interaction 
model for such situations.

Mol and Law highlight in a text on hypoglycemia how the sickness is 
performed and ‘done’ rather than being described and known [22], including 
treating the patient as a human being far beyond the sickness or disease. They 
propose that healthcare take an ethnographic turn that is not accounting for 
general states of  bodies but rather looks into pragmatic ways of  dealing with the 
state at hand. Inspired by this, and from a point of  view grounded in our work, 
we fi nd that such a turn can include exploring how digital media can enrich 
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a mutual understanding that both the hand surgery clinic and the individual 
patient can share as a foundational platform for successful rehabilitation. The 
use of  the “ethnographic” label indicates that it::

• addresses how dysfunctionality of  the hand is performed rather performed rather performed
than being described as a fi nite or general state of  the body 

• tries to capture these doings of  hand surgery in the instant doings of  hand surgery in the instant doings
and specifi c moments of  rehabilitation rather than being 
instructional and generalized 

• includes the patient’s body as a lived human body, including 
the life-world of  the patient from healing of  tendons to work 
ambitions and love life, rather than treating her as primarily 
“ill”)

We have carried out two successive projects in the domain of  hand surgery. In the 
paper they are addressed as two steps exploring different aspects of  visibility. Our 
focus has been on the rehabilitation process, which implies that our concern is 
the patient’s situation after surgery. In the fi rst project we will see how healthcare 
professionals and patients with the support of  off-the-shelf  information 
technology collaboratively articulate the patient’s situation, thereby making it 
more visible for the patient. In this project the patient is getting a better picture 
of  his/her forthcoming recovery. This creates a more balanced/symmetrical 
relationship with a focus on dialogue where information is negotiated between 
the parties. In the second project, we pursue a different technological approach, 
focusing more on interaction design where the technology can be controlled by 
both patient and staff, making the communicative work of  rehabilitation clearly 
visible for both parties as well as other people being present. Finally we will 
discuss the possible implications of  our approach.

collaborative articulations
An extended body of  healthcare literature has discussed different 
conceptualizations and models for patient empowerment and patient learning. 
On a discursive level, patient empowerment requires mutual agreement in 
consultations. Our understanding of  collaborative articulations takes these 
mutual agreements as foundational However we want to stress that those 
articulations go beyond the situation of  the consultation and include participants 
also outside the clinic. It is also important to stress that the clinic is not a 
homogenous actor. Different physicians and therapists not only have different 
notions of  rehabilitation, but also talk and express those notions in very diverse 
ways. Our goal has been to explore how information technologies and design of  
interaction supports articulation and aligning all of  the participating parties, with 
the patient as a focal point. We have found that various perspectives of  visibility 
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are needed for how negotiations are performed towards a mutual understanding 
and these will be addressed throughout the paper.

From information towards dialogue
Concepts such as the educated patient, patient empowerment and patient-
centered approaches gain interest in the healthcare sector around the world. The 
educated patient seems to be in a better position to recover [24]. The basic idea 
to “educate” the patient is not new; within the tradition of  diabetic care this has 
been the case for some time where patients have to take responsibility for their 
situation and everyday care. Often the strategy has been to provide the patients 
with information and to convince them to follow given prescriptions [9]. Recent 
initiatives within this fi eld include both physical settings where patients can 
get help in searching for relevant information (e.g., Patientforum UMAS in 
Sweden) and web-based services such as NHS Direct online in Great Britain 
or “smärtverkstaden” in Sweden. Today, considerable resources are spent on 
producing information leafl ets to support patients. ”Patient education” often 
focuses on biomedical information and follows a typical one-way model of  
communication [4]. Whether leafl ets, websites or physical settings are the chosen 
means, putting too much energy in “information” approaches where the main 
problem is considered to be how to formulate a message in the right way, will 
always risk missing critical aspects of  communication. Already in 1979, Michael J. 
Reddy convincingly showed how the English language often is used in a way that 
suggests that it can be used as a “conduit” or “container” transferring meaning 
from the speaker to the listener [26]. Reddy instead presented an alternative to 
this simplifi ed one-way model of  communication that rather emphasized dialog 
and hard work from both sender and receiver in a communication process.  
Since then, more researchers within healthcare have argued to go beyond a 
simplifi ed conduit model of  communication if  patients are going to be able to 
make sense of  medical information [33]. 

Shared responsibility
The concept of  patient empowerment stresses the notions of  “informed choice” 
and the “refl exive consumer” [15] where people get the tools and opportunities 
to cope with, take responsibility for and make their own choices in their situation 
as a patient [24]. Some researchers are quite optimistic regarding the possibilities 
that the Internet will be one of  the tools that allow people to take these steps 
toward empowerment and responsibility for their own situation [8]. Others are 
more critical, both to the idea that internet as such will be enough to ensure 
empowerment and to the idea that patients should take full responsibility 
for their treatment [15]. In a large world-wide study [16], patients regard the 
physician as the most reliable source of  information compared to internet, 
media etc. The study concludes that the roles have changed signifi cantly in 
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the last ten years from a more paternalistic and authoritarian model to a more 
mutual partnership.  The majority also rank the patient–physician relationship 
as the second most important after their own family. Another study [15] also 
emphasizes the importance of  the physician–patient relationship. It was found 
that many patients do not want to take the full responsibility, make diffi cult 
decisions on their own or search for information. They want their physician to 
make the important choices. Many patients also fi nd it cumbersome to question 
their doctor’s opinion and report that they experienced resistance from them 
when doing so [15]. 

the projects and methods
The methods employed have been ethnographically inspired, participating as 
observers during consultations and other instances of  rehabilitation, making 
extensive video recordings and performing interviews with patients as well as 
staff. We have also been inspired by ethnomethodology in the sense that the 
material has been interpreted and analyzed with a focus on how artifacts are 
used under specifi c circumstances [10]. Patients do not only refer to information 
as such but make sense of  it in relation to how it is expressed, by whom it is 
mobilized and in which context it is used. Our work has not been descriptive, 
however, but rather proactive with infl uence from participatory design [6]. We 
have worked with staff  members and to some extent also patients as participants 
in change-oriented activities and design sessions.

The aim of  the fi rst project, called Everyday learning, was to explore 
and develop the relation between the patient and the healthcare staff. We 
investigated how off-the-shelf  technology could support patient empowerment 
and what kind of  mediating format would be most appropriate to enhance a 
collaborative articulation of  the patient’s situation. The second project, which 
is part of  the larger EU-funded Palcom project1 has had a slightly different 
goal, in trying to develop a complementary perspective to ambient computing. 
Here, foundational issues have been how the experience of  technology within 
a healthcare setting must be noticed and apprehended and how devices can 
connect to other devices in joint performances of  activity-based services that 
support the idea of  collaborative articulation.

REHABILITATION AFTER HAND SURGERY
We have undertaken studies in the Hand surgery clinic of  Malmö University 
Hospital. The Hand surgery clinic is a specialist clinic with patients from all 
over southern Sweden, some even from other parts of  Sweden and abroad. 
The hands play an essential part in people’s lives and injuries can be traumatic, 
life-changing events. Quite apart from the pain, patients often struggle to 
understand the complexity of  their injuries and the healing process, and it 
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can be extremely diffi cult to come to terms with the necessarily slow process 
of  recovery, and possibly radical and lasting effects on their everyday life. The 
stress of  the new situation means that it is diffi cult to take in information. 
Yet it is crucial for the success of  rehabilitation that patients take charge of  
their recovery processes. The necessity of  understanding the recovery process 
includes the patient’s surrounding social network such as family and employers. 
It can be quite a challenge for them to accept that after several months it is 
still not possible for the injured person to perform tasks that he/she usually 
performs. According to the staff, there is a noticeable difference in success 
between patients with a supportive network and those who are alone or have 
diffi culties in accepting their functional impairments. Moreover, it is a challenge 
for the staff  to understand the patients’ possibility to adhere to rehabilitation. 
For example, fi ne-grained movements of  the hand used in work tasks can be 
diffi cult to understand by verbal reports. The foundational circumstances of  
how the hand is used in the patient’s everyday activities such as working, carrying 
out household activities, or dressing are also changed in dramatic ways in many 
cases. For patients with severe injuries, the hand may never be the same as before 
the injury, even after successful surgery and rehabilitation. This implies new 
ways of  living and operating with the hand. Many skills taken for granted have to 
be re-learned. The hand must be accommodated differently by all parties in the 
patient’s lifeworld. To change the appropriate pace in rehabilitation might lead 
to incapacity, so re-aligning knowledge and actions of  this multitude of  actors 
and actants is of  utmost importance. This calls for collaborative articulation to a 
degree that is very diffi cult to achieve.  Together with the doctors and therapists, 
patients learn to re-train their perception of  the hand and how it is used in 
a situated learning process, which is distinguished by mutual and negotiated 
interaction.

An evolving picture of the patient’s situation
During the patient’s trajectory of  his/her recovery process and different 
encounters with healthcare professionals and their diverse forms of  artifacts 
such as patient records and x-ray images, a picture of  the patient’s overall 
situation is gradually taking shape. From the healthcare professional’s point of  
view, the patient record works as a center of  gravity for this evolving image [1]. 
However, in our work it became clear that the patient has no explicit tool to 
rely on regarding the creation of  this image. Still, many sources, among them 
different staff  members (and the patient) and their artifacts provide small pieces 
forming a puzzle that gradually increases the visibility of  the patient’s situation. 
We will look closer on some of  the central factors that we could see played an 
important role in forming this puzzle.
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A network of actants
At the centre of  the rehabilitation process is the hand. It is not only the object 
of  the rehabilitation, but also the main means of  formulating, aligning and 
anchoring knowledge, a ‘boundary object’ [29] that has potential for connecting 
people and perspectives of  understanding of  the injury across the boundaries 
of  the clinic, the work place, and the home. Bruno Latour uses the term actant 
to describe both human agents and the non-human artifacts [17]. Since these 
non-human actors can be said to have an almost equal impact on the patient’s 
understanding we will continue to use the concept of  actants, including the 
human body as well as mediating artifacts used in talking about it. The human 
hand is an always available and highly visible artifact that both the professional 
healthcare workers and the patient use as an articulation tool to enhance their 
communication process. 

(Footnotes)
1Palcom (palpable computing) is an integrated project in EU’s 6th Framework 
Programme under the proactive initiative The Disappearing Computer in Future and 
Emerging Technologies (FET), part of the Information Society Technologies.

Figure 1. The human hand is constantly used by doctors for referring to issues of surgery and 
rehabilitation.

The physician’s own hand serves as a stand-in, a replica of  the patient’s hand, 
and without any specifi c preparation they have a tool that can help them to 
improvise a story they think is necessary to tell in the moment. We have seen 
examples of  how physicians use their hands to visualize surgical procedures 
when they accidentally bump into each other in the corridors, by drawing with 
their fi ngers on their own hands where they plan to do the cutting. We have also 
seen examples of  how they use their hands when they report to a colleague on 
the status of  a recently arrived patient. They use their hands to mark and draw 
lines of  how extensive the patient’s injury is, what parts are affected etc.  
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The hand is also used in several different ways during communication with 
patients. The staff  members use them to gesticulate and emphasize in the same 
way as many people normally do. They also use them in a more indexical way. 
As an example, during a meeting between a physiotherapist and a patient, the 
patient points to troublesome areas on his hand. The physiotherapist in this case 
uses his own hand to illustrate how to do an exercise:

Physiotherapist: “If  you hold like this, and straighten your fi ngers as much as you can, and 
then you bend as much as possible with straight fi ngers.” (The physiotherapist watches the 
patient’s corresponding movements and corrects a sequence he thinks needs it by moving the 
patient’s fi nger.)
Physiotherapist: “You can move that fi nger a little bit more. There, so you are able to feel 
a stretch over here.”(The physiotherapist draws a line with his fi ngers over the patient’s 
knuckle.)

Figure 2. The hand is at centre of consultations.

Both the physiotherapist’s and the patient’s hands are used as visualizing tools 
to clarify the discussion. The physiotherapist moves smoothly between using 
his own hand to demonstrate the appropriate performance and using the 
patient’s hand to point at critical or important features and correct inappropriate 
movements.

Articulating with artifacts and materials
A number of  tools and log sheets are used to assess and monitor the fl exibility 
of  hand and fi ngers, grip strength, tactile sensitivity and pain. They also serve 
to make progress visible, which can otherwise be almost imperceptible to the 
patient.

They also use other artifacts to articulate the stories they want to tell. During a 
consultation, the physiotherapist uses a poster showing the anatomy of  the hand 
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to reveal and explain what kind of  injury the patient suffers from. In conjunction 
with the poster, he complements the story by pointing at corresponding parts at 
his own hand. A patient with severe nerve injuries can suffer from strange and 
unpleasant tactile sensations. One patient describes a feeling of  electricity in his 
fi ngers that makes it diffi cult for him to use some of  his fi ngers appropriately. 
The physiotherapist starts rubbing the patient’s hand, something the patient 
initially experiences as very unpleasant. After a while the sensation decreases and 
the physiotherapist instead uses a towel when rubbing the hand, explaining that 
the patient has to get used to different kinds of  surfaces. The procedure makes 
it clear to the patient that the sensation can diminish with this kind of  training. 
The towel helps to articulate and “visualize” these effects.

Fig 4.”Hand talk” is performed rather than spoken.

Throughout surgery and rehabilitation, you meet a variety of  different actors, 
including physicians, physiotherapists, and occupational therapists. In addition 
to this, patients living in other parts of  the region might consult local healthcare 
as well. For patients it is not uncommon to meet, and receive information from, 
all these actors during one single appointment at the clinic. In addition a variety 
of  non-human actors are mobilized such as information leafl ets and papers with 
appointment times, training exercises or instructions for taking care of  splints 
and orthoses. Some information is communicated only verbally. This means that 
after several brief  meetings, patients might go back home with a complex set of  
instructions that is all-important for rehabilitation progress. 

A negotiated picture of the situation
During the meetings between the physiotherapist and the patient, the former 
tries to create a picture of  the patient’s overall situation. Typically he opens up 
with a question about the patient’s condition or maybe, if  it is the fi rst visit, he 
may ask about the patient’s occupation. The patients bring in different kind of  
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information to the collaborative articulation. Often it is triggered by different 
questions that the physiotherapist uses to get the necessary pieces to the evolving 
puzzle: information about progress, what they have done, how they have used 
their hands, and what kind of  pain or trouble the injury has caused them in their 
everyday activities or during their occupation. However, the patients have their 
agendas and ask questions they think are relevant; it could be about things that 
worry them or why the progress is so slow. 

Physiotherapist: “Are you still in pain?” 
Patient: “Yes, it is stinging and I got a problem with pressure from this here (pointing at his 
rehabilitation device at his fi nger) which caused a swelling”
Physiotherapist: “It’s better out there”
Patient: “I haven’t used it since Thursday”(referring to his rehabilitation device at his fi nger) 
[…]
Physiotherapist: “The swelling is now positioned here, has it been the case since Thursday”
Patient: “There I think it has been a swelling all the time”[…]
Patient: There is something hard, is it the bone?
Physiotherapist: You mean this?  It’s scar tissue that has become hard… everything is in layers 
when you are not injured.  After injury and the bones are repaired with the tendons and skin, 
healing doesn’t occur in these subtle layers. Instead, the scar is like a lump. Some people get 
harder scars than others—it depends on genetics.  Your scar will soften gradually; it will take 
about a year.

In this case, the two parties negotiate the evolving picture. How extensive is the 
swelling? Is it getting better? Is that a part of  the swelling? Both of  them are 
asking questions and the physiotherapist produces explanations addressing the 
patient’s specifi c circumstances and worries. 

Verbal strategies promoting visibility
The physiotherapist uses different strategies to help the patient get a better grasp 
of  his/her situation. They are well aware that it is diffi cult for the patient (being 
in a stressful situation) to comprehend all the necessary information. Because 
of  this, they often only tell them some aspects at their fi rst encounter and then 
follow up on that information on the next occasion to avoid overload. This means 
that the patient sometimes has to wait a while to get a more complete picture of  
their situation. The physiotherapist also often repeats important aspects several 
times during a meeting with slightly different formulations; “Try to be aware that 
you shouldn’t put to much burden on.” “Remember, don’t use strong force, it’s 
not a weight exercise”. Another important strategy is to use formulations that 
are beyond a technical medical language. As an example, instead of  saying that 
the patient’s tendon is only strong enough to manage X Newton m of  force, 
they try to formulate the information in a way that is more easily connected to 
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the patient’s everyday situation: “Normally, after 6 weeks you’re allowed to carry 
a bag with one liter of  milk.” “You can use the hand a little bit when you’re 
dressing or washing your hair, but do not use it when pulling on a pair of  tight 
jeans.” Sometimes they also use metaphors, especially when they are trying to 
explain the anatomy of  the hand: “The tendon works like a piston in a cylinder 
and if  it’s still for too long, it will rust and get stuck, it will grow into the sheath.” 
“The muscle is here and when it contracts it’s like a jumping jack.” Many of  
these explanatory strategies are considered necessary to motivate the patient to 
do cumbersome exercises, follow troublesome prescriptions and stick to a hard 
recovery plan. They help the patients to align important information to their 
specifi c circumstances and their everyday life and they can build an appropriate 
picture of  their own process of  recovery.

step one towards visibility

Giving the patients tools to increase visibility
We have seen how different meetings and artifacts help the patient to form 
a picture of  his/her recovery process. Much of  the relevant information is 
embedded and of  a situated character, revealed with the help of  aligning different 
artifacts to the patient’s injury. The articulation is performed in collaboration 
between the patient and the staff. The evolving picture is negotiated between the 
parties forming a unique story for each patient. During the Everyday learning 
project we did some experiments where we tried to capture such situated 
occasions. In the fi rst experiment, we used a DV camera on a tripod to fi lm 
three meetings between a physiotherapist and three different patients recovering 
from the same injury (an incision to a tendon). 

Fig.5. Video recording at rehab

These movies were about 15 minutes long and you could easily see both the 
patients and the physiotherapist’s hands and the poster they use as illustration.  
The contents were to some extent similar between the movies, but there were 
also important differences. One of  the patients was a professional athlete and in 
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his case they negotiated how the exercises and recovery process would affect his 
training. One patient was afraid of  doing exercises and needed extra coaching 
and encouragement. The patients received the movies on regular CDs after the 
consultations, and they used them several times in ways that we didn’t anticipate. 
They all used them to show their relatives what they experienced at the hospital. 
The professional athlete showed the material to his regular physiotherapist. 
The movies were used as references, in order to compare movement capability 
with previous exercises. And fi nally, the patients used the movies during their 
exercises. The clinic judged the results to be very positive and decided to buy a 
camera with built-in DVD burner to be able to continue to produce this kind 
of  material.

Experiments with digital X-rays and screen-capturing 
software
Quite often during consultation sessions, a physician and a patient collaboratively 
watch the patient’s X-ray pictures on a computer screen between them. In those 
cases, the physician uses the X-ray pictures to explain what kind of  surgical 
procedure he is planning to perform. We did some experiments where we tried 
to capture those occasions with the help of  screen-capturing software. The 
software allows the physician to draw and mark the X-ray pictures to emphasize 
the patient’s status and what the surgical procedure will be about. All this will 
be recorded as an animated movie together with their discussion. The format is 
playable on all Windows platforms and the patients received CD copies before 
they left. 

Fig.6 Animated X-ray discussion – a 
representation of  the “talked about” 
hand.

Similar to the previous examples at the rehabilitation unit, we found differences 
in the explanations and discussions among different patients also when patients 
suffered from similar injuries. All the patients also used the material to show 
their relatives. Compared with the material the patients got at the rehabilitation 
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unit, the X-ray drawings covered only a small part of  the consultation. Typically 
the material was about 2–3 minutes long, compared with the 15 minutes of  
recording that where done at the rehab unit. Many questions and issues were 
addressed outside the limited X-ray picture slot. On the other hand, the physician 
found it appropriate to have a concentrated point in the consultation where he 
was aware that a recording took place. He was in control of  the technology 
and started the recording when he was prepared and ended it when he thought 
enough information had been provided.  

In both experiments, the patient was provided with a more visible 
and collaboratively articulated picture of  his/her situation. Compared to 
many initiatives within the tradition of  patient empowerment, the focus of  
our experiments was on dialogue rather than simply providing information. 
As Henwood et al have argued, the issue of  responsibility within patient 
empowerment is not without its problems where some patients do not want 
to take full responsibility for their situation [15]. In our experiments, the 
responsibility could be seen as shared between the healthcare staff  and the 
patient where they collaboratively negotiate the most appropriate path to follow. 
It takes as its starting point the relationship and source of  information that the 
patient regards as the most important and trustworthy, namely the physician 
and healthcare professional [20]. The experiments also take in consideration the 
unavoidable diversity in medicine [21] and situated character of  procedures [31], 
where the meetings between different healthcare workers, different patients and 
different local circumstances form unique constellations for every single case. 

New possible alignments
During the sessions in the experiments the physiotherapist and physician made 
alignments between different artifacts, diverse situations and the patient’s 
specifi c condition. Latour has suggested that these kinds of  alignments between 
different artifacts can in some instances make it easier to compare and support 
the evolving chain of  actants [17]. The digital material and recordings made it 
possible for the patient to continue these alignments, now aligning the material 
to their relatives and friends. It also made it possible to align the story told 
during stressful conditions to a more comfortable relaxed situation in their 
home where they could grasp the content more easily. The video recordings 
had some advantages compared to the X-ray animations, in that it easily 
captured all the important artifacts that could help increase the visibility of  the 
situation, including both the patient’s and the therapist’s hands with their diverse 
communicative potentials. In the video experiment, therefore, the patient could 
also make alignments in time where they could compare their progress of  using 
the hand with their status at the moment of  the video recording. 
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step two towards visibility
We have addressed how collaborative articulation can strengthen the emerging 
aim of  patient empowerment. We have argued that increased visibility in the 
rehabilitation process supports a notion of  mutual understanding that we 
fi nd crucial for collaborative articulation. So far, the visibility aspect has been 
concerned with visibility of  perspectives, how the patients’ voices are part of  
expressing the current state of  rehabilitation and deciding on the next steps to 
take. This is already inherent in today’s practice, but our observations of  these 
more or less tacit negotiations inspired an approach to how visibility of  situated 
information, that is mobilized in the consultation, can align to more abstract 
medical information that is needed for patients’ understanding of  the injury 
and learning to cope with it. The situated information such as video recordings 
of  “hand injury talk”, training exercises and screen recordings of  how X-rays 
are used in discussion with the doctor, were also used by patients as boundary 
objects when discussing the injury with family and friends. Thus it was used 
for re-aligning the overall network of  actants, humans and non-humans that 
ideally are engaged in successful rehabilitation. The experiments from step one 
showed promising results and the use of  off-the-shelf  technologies showed 
that the ideas could be put into play immediately. However the CD and DVD 
disk formats do not fulfi ll the potential of  networked digital media and the 
interaction still relies on the therapist or physician unilaterally determining the 
recording. In the following section we will address another level of  visibility 
that we fi nd important for collaborative articulation, namely that of  visibility of  
actions and intentions through use of  technology. This is an issue we address 
through the concept of  explicit interaction.

Explicit interaction
Paul Dourish has coined the term “embodied interaction” when addressing 
how computers are becoming both more tangible and more social [5]. They 
are becoming more tangible in the sense that the design is more and more 
integrating the interactive qualities of  material objects in interaction between 
users and computers. New kinds of  interfaces and artifacts are populating both 
work places and public spaces. They are also becoming more social in the sense 
that they are becoming embodied as embedded aspects in our experience of  
these everyday environments [7]. From this perspective, technologies are less 
acting as independent agents but are rather augmentations of  activities taking 
place and are understood as parts of  a shared experience evolving over time and 
in specifi c places. This implies a need for some degree of  user control which we 
try to address with models of  explicit interaction. As these activities are evolving 
and carried out in situated action by users, in ways that are often unanticipated 
by designers, it is a challenge for tangible and ubiquitous computing to integrate 
computational resources in the physical landscape of  material artifacts and 
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space, which have been highlighted in much research [fx 16, 19, 34]. Dourish 
has also been credited for introducing the distinction between space and place 
to computer supported collaborative work [5]. Place refl ects the emergence of  
practice as shared experience of  people in space and over time. As people inhabit 
shared spaces, they elaborate their means for talking about it and interacting 
with each other as well as the artifacts populating it, in a process that transforms 
space to place. In consequence, an emerging design principle is not to design 
dedicated spaces but to design for the appropriation of  space. This calls for appropriation of  space. This calls for appropriation
refl ecting the physical spatial conditions for interaction and for possibilities to 
confi gure objects and actions within the space. These aspects have been addressed 
in much HCI research concerning end-user composition. A promising area for 
these confi gurations is the possibility to work with assemblies of  devices and 
services. This can be dealt with either by de-construction (not to be confused with 
the post-modernistic use of  the term) of  existing devices/services or through 
construction of  new open-ended assemblies either via parts of  existing assemblies construction of  new open-ended assemblies either via parts of  existing assemblies construction
or via components exhibiting new functionalities.  An example in our work is 
how handheld devices can access the functionality of  a high resolution video 
camera through an interaction that makes sense in relation to the concept of  
collaborative articulation and shared understanding within an environment. (We 
return to this example shortly.) 

Figure. 7 In an assembly the interface 
components might be distributed such as 
record/pause buttons on the camera/remote 
control being transformed to soft buttons 
residing on the display of another device.

The term ambient is often used for describing systems that are pervasive and 
integrated in an environment. Quite often, it is hard to perceive interaction 
with them due to their immaterial nature. How do you for example account 
for the experience of  a wireless connection? It is there and if  it’s working 
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we have no problem in not being able to relate to it in other ways than text 
messages appearing on the screen telling about its current state. But in an open 
environment where several actors access and possibly compete for shared 
resources, the visibility of  actions and services becomes an issue.

Problems of Demassifi cation and invisibility
John S. Brown and Paul Duguid have written about the problem of  demassifi cation 
[3], discussing how digital technologies and new media introduce not only new 
materials but also fundamentally new social conditions. Demassifi cation denotes 
how digital media, unlike, e.g., a book, have no physical body that can be directly 
accessed. But there is also a social demassifi cation emerging in the sense that 
the conditions for collaboratively experiencing artifacts have changed radically. 
Most often artifacts have an intended functionality, but as they are appropriated 
through use, border resources are emerging. An example of  a border resource 
in a common artifact, the door, is given by Andreas Lund [14] in a discussion of  
a movie by Jaques Tati. In the movie, which is a silent movie, the lead character, 
frustrated over some disagreement, wants to express his anger when leaving the 
room by slamming the door, a sound which we all can refer to as embodying 
the dissatisfaction felt by the person shutting it. It is not a property inherent 
in the design of  doors to express emotions, but nonetheless it has evolved 
into a border resource comprehensible for most people. In the movie the 
character bangs the door again and again, but since it is a silent movie nothing 
is heard—the border resources cannot be evoked. And the materiality of  
artifacts does play a crucial role in our everyday sense making. Albert Borgman 
[2] uses the term commodity to illustrate how just one of  several aspects are 
maintained when an artifact is replaced by technology. One of  his examples is 
how central-heating well provides opportunities for securing warmth, but how 
wood-burning fi replaces also related to the amount of  wood needed, the work 
of  chopping and drying wood and the need for keeping the fi re burning. Those 
might be border resources in relation to temperature, but important ones as 
they also provided a rhythm of  everyday life. To summarize, we think important 
objectives for collaborative systems include supporting shared understanding 
and informed participation. 

In our scenarios, a  shared understanding is an act of  knowing who 
will use the information and for what purpose. Our case rests on envisioning a 
ubiquity of  digital media, where situations are potentially subject to recording 
and mediation. Personally owned handheld devices such as smart phones or 
PDAs become potential proxies for the individual, since the phone is most often 
carried on or near the individual The personal device can ensure identifi cation of  
the owner . It can also serve as an actor in a staging which aligns the participants 
in a way that can be perceived by others in the periphery. This is the case for the 
rehabilitation ward which has a spatial layout similar to an open offi ce, where 
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rooms are used by several therapists. 
Another object we introduce in our scenarios is the metaphor of  a 

docking station—a physical object that in combination with a phone or PDA 
provides a framing for fulfi lling some specifi c intention such as recording, 
viewing or sharing digital media. It is motivated by desirable use qualities such as 
augmenting the generic device with activity-specifi c functionality when needed, 
and supporting visibility of  activity and intentions in order to exploit social skills 
from existing rehabilitation practices. 

What we designed is a PDA augmented with RFID tags, a docking 
station with an integrated RFID reader, physical slots for holding two PDAs, 
and software for handling the video stream and processing information about 
identity of  the user, capabilities of  the PDA, etc.. Instead of  using the remote 
control for initiating and stopping the recording, the act of  placing the PDA in 
the docking station connects it to the camera. The video feed is displayed in a 
low-resolution version on the PDA (which eventually also will store the media. 
This is not yet implemented). The screen of  the touch-sensitive display replaces 
the record and stop buttons and tapping on the display thus controls the 
recording. When the PDAs are taken out of  the docking station, the connection 
with the video camera is ended.

Figure 8. To the left a therapist and a researcher are making a video 
recording during an “envisioned” consultation. To the right a close up 
of the docking station on the table, with two PDAs in place.

Though not yet evaluated in actual use at the clinic we think the design responds 
to the notion of  explicit interaction in several aspects, which have been assessed 
in sessions with the staff;

• Tangibility renders the situation as clearly perceivable for both patient Tangibility renders the situation as clearly perceivable for both patient Tangibility
and therapist/doctor in the consultation but also peripherally from 
other people present in the shared space

• Placing is not a physically demanding interaction, which is an issue for Placing is not a physically demanding interaction, which is an issue for Placing
people with hand disabilities. Neither is it a cognitive demanding task, 
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compared with browsing for the right application and navigating in a 
typical PDA interface with many choices.

• It is performative in the sense that both partners can relate to a ritualistic performative in the sense that both partners can relate to a ritualistic performative
series of  actions that refl ects a change of  rhythm in the consultation. It 
is agreed that they now are about to start a recording. It also supports 
other people present in the room in adjusting how they perform, for 
example deciding not to disturb or make loud noises.

• It is personal in as much as viewing the recording on the personally personal in as much as viewing the recording on the personally personal
owned display gives a feeling of  ownership and access to the digital 
media.

This is the fi rst design in an exploration of  how handheld devices can construct 
short-lived assemblies with resources that exist at the clinic. In the network of  
actants they can, when combined with a material form such as the docking 
station, serve as physical nodes to activity-based services that relate to the life 
cycle of  digital media in different ways (capturing, displaying, sharing, editing 
etc).

Apart from evaluating the fi rst prototype in actual use, future work includes 
reversing the media stream to study how collaborative articulation can be 
supported by patients producing media and bringing to the clinic. 

Conclusion
Most of  the staff ’s strategies to articulate and make the case more visible are 
embedded in practice and cannot be revealed only by verbal explanations. During 
consultations the dialogue unfolds differently depending on the specifi c patient 
and specifi c healthcare worker in a language more suitable for a medical layperson 
than, for instance, in the patient record. The fi rst series of  experiments helped 
articulating a deeply embedded practice towards something more palpable using 
strategies such as recording parts of  consultations on video and annotated X-ray 
pictures. Together with other artifacts such as anatomical posters, rehabilitation 
instruments, and the hand itself, they have helped patients to better comprehend 
foundational issues in rehabilitation. Patients also brought the material to their 
relatives and other physiotherapists to share their experiences.  In a continuation 
of  the experiments we have suggested the model of  explicit interaction that 
introduces physical form for mediating connections between handheld devices 
and central resources. Moreover, explicit-interaction devices promote visibility 
of  action not only for patient and staff  but also for other people being present. 



215

The collaborative nature of  interactions enforces the shared and negotiated 
nature of  the decision on when to record and what to record.

Several issues in our discussion that suggest a rather strong intervention into 
current practice have implications that must be explored further. Considering 
the situated character of  consultations, the general impression of  the clinic is 
that reordings have positive effects. However, there may be implications for 
the staff ’s behavior towards the patient as they are possible subjects for being 
captured on a video that are carried around by the patient. While longer videos 
have potential for capturing important information, they might constrain what 
is actually being said and enforce a “correct” professional behavior among staff  
members. This is undesirable since it seems important to maintain a “free” 
channel in communication that can act as the place for casual, informal talk, 
maybe expressing hope and sympathy that cannot be supported from a strictly 
clinical point of  view. More focused and concentrated recordings, collecting 
the most relevant takeaways, can ensure visibility of  information that otherwise 
remains tacit in communication. What is chosen to be recorded is considered as 
the result of  a negotiation between patient and doctor/therapist. The explicit 
interaction techniques illustrated by the docking station has been considered so 
far in discussion with the clinic as one means of  emphasizing the act of  mutual 
agreement, and we will explore this further in our research. 
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Ett växande globalt perspektiv och nya tekniska 
strukturer (exempelvis internet) inger förhopp-
ningar om att kunskap och erfarenheter ska kunna 
medieras mellan skilda kontexter spridda över 
världen. Med detta följer ett ökat intresse för att 
standardisera, paketera och återanvända kunskap i 
en generell kontextoberoende form. 
 Denna avhandling fokuserar på, och argumen-
terar för, en kunskapsmediering av helt motsatt ka-
raktär, där kontexten, det specifika, personliga och 
lokala står i förgrunden och där ny teknik används 
för att mediera erfarenheter i en mindre skala, 
inom och i relation till ett specifikt sammanhang. 
Det är en mediering som får sina kvalitéer från 
en närhet mellan ’avsändare’ och ’mottagare’ och 
som utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lä-
rande där kunskap, kontext, teknik och mediering 
är djupt sammanflätade.

Argumenten bygger på två praktikbaserade forsk-
ningsprojekt där interaktionsdesigners i nära sam-
arbete med personal på en intensivvårdsenhet 
och en handkirurgisk klinik utformat ett sätt att 
producera och använda audiovisuella medier för 
att stödja och utveckla respektive verksamhet. 
Tillvägagångssättet skiljer sig från traditionell film-
produktion, det utgår inte från skrivna manus eller 
avancerad planering, det saknar också den neutrala 
’objektiva’ ton som är vanlig i instruktionsfilm. Me-
dierna (främst digital video) används snarare för att 
’fånga’ en situerad och ständigt föränderlig praxis, 
där personalen blir filmad i sin vardagspraktik och 
drar nytta av en lokal kontext och en specifik si-
tuation för att muntligt berätta om, artikulera och 

synliggöra sina handlingar. Innehållet i filmerna kan 
röra sig om ‘hur en medicinsk maskin monteras 
ihop’, ’hur ett sår läggs om’ eller belysa ’en patients 
situation och rehabilitering.’ Medierna kan sägas 
fånga en praktik som ’redan finns’ och vardagliga 
handlingar ’som redan sker’. Det inspelade mate-
rialet har en informell karaktär, personlig ton och 
fungerar vid behov senare som stöd för personal 
eller patienter med en nära relation till kontexten. 
Den lokala medieproduktionen gör att innehållet 
kan anpassas efter hur omständigheter och lokala 
behov förändras. Men det möjliggör även att den 
som agerat i det kan spegla sig själv och att kollegor 
kan få insyn i varandras sätt att hantera problem. 
Något som ger bra förutsättningar för personalen 
att reflektera över och utveckla sin egen praxis. 

Utöver att reflektera över de specifika kvalitéerna 
i den lokala medieproduktionen diskuteras även 
designprocess och samarbetsformer i avhandling-
en. Nära samarbeten med brukare kritiseras ofta 
för att leda till kompromisser och designlösningar 
som bara utgår från hur praktiken fungerar idag. 
I avhandlingen argumenteras det för att ett nära 
samarbete snarare kan baseras på att designern ut-
manar brukarna och skapar fruktbara ’kollisioner’ 
med dem och deras miljö, en ansats där olika vär-
deringar och perspektiv konfronteras, men också 
där ideér får ’kollidera’ med en verklig praxis. Nå-
got som kan ske genom att man gör experiment 
där de möter så stort motstånd som möjligt dvs. 
mitt i den vardagliga verksamheten, med alla dess 
olika personer, föremål och motstridiga ideér. 
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