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Abstrakt 

Denna studie är ett empiriskt arbete och handlar om vårdarbete i förändring. Det specifika 
vårdarbete som denna studie behandlar är vård av ben- och fotsår (svårläkta sår) inom 
hemsjukvården. Teoretiskt anlägger jag ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på 
vårdpersonalens arbete med svårläkta sår. På den förändringen som sker i sårvårdens praktik 
tar jag det analytiska greppet att jag betraktar den som ett möjligt exempel på expansivt lärande. 
Metod har varit inriktad på det som Engeström (2009) kallar för ”ethnography of trouble”. En 
viktig fokus har varit att komma åt motsättningar, spänningar, eller ”gnissel” i 
vårdverksamheten. Insamlade data består av observationer, intervjuer och dokumentationer. 
Syftet med studien har varit att öka förståelse för hur sårvårds verksamhet utförs inom 
hemsjukvården i ljuset av Expansivt lärande teori. Resultatet visar att sårvård inom 
hemsjukvården behöver utvecklas likaså på subjekt som på systemnivå. Två specifika 
utvecklingsfaktorer handlar om teknisk/ instrumentell dimension (utveckling av ett digitalt 
hjälpmedel) och interaktion/kommunikations dimension (utveckling av en ny 
kommunikationskanal på vertikal nivå). Båda lösningar frigör individens kompetens. Skulle det 
öppnas en mer direkt kontakt med ledningen skulle det skapa förutsättningar för snabbare 
utveckling av nödvändiga tekniska lösningar. 

 

Nyckelord: etnografi, expansivt lärande, hemsjukvård, sårvård, utvecklandearbetsforskning, 
verksamhet, verksamhetssystem. 
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Abstract 

This study is an empirical work about wound healthcare in the process of transformation. The 
specific healthcare concerns foot and leg wound care within the homecare. The theoretical 
frame of the study relies on the Activity Theory applied onto the healthcare workers involved 
into the wound care of the hard healing leg and foot ulcers. The transformation process 
involving this activity is seen as the example of the expansive learning and which is part of the 
Activity Theory. The method used is known, according to the Engeström (the leading figure 
within the current Activity research) as “ethnography of trouble”. The focus is on identifying 
conflicts which take place within the work activity. The purpose of the study was to increase 
understanding of how the wound care work is performed in home care in light of expansive 
learning theory. Results show the need for the wound care within the home care to develop at 
the subject level as much as at the system level. There are two specific developmental areas in 
concern, the technical/instrumental (development of a digital assistance) and 
interaction/communication dimension (development o a new communication channel on 
vertical level). Both solutions liberate individuals’ informal competence. In the question of 
communication channel connected to the leadership this would create conditions for technical 
solutions to appear quicker in the work activity. 

      

 

 

Keywords: activity system, developmental work research, expansive learning, ethnography, 
homecare, wound care. 
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1. Inledning 

Under de senaste decennier har synen på arbetet och arbetaren i förhållande till 
organisationsproduktivitet betydligt förändrats. I samma bana sker teknologisk utveckling 
snabbt. Forskning kring arbetslivslärande har blivit en viktig faktor i organisationernas strävan 
i att undergå strukturella förändringar. Vetenskapen inom nämnda forskningsområden är såväl 
intresserad av forskning och kunskapsproduktion som att aktivt delta i att förvandla 
forskningsresultat till en tillämpad, praktisk lösning i syftet att utveckla (förändra) 
arbetspraktiken.  

De två faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju snabbare omvärlden 
förändras, desto mer kunskap måste organisationen utveckla för att handskas med 
förändringen. Och omvänt, ju mer kunskap som organisationen utvecklar, desto mer kan det 
påverka omvärlden. (Dixon, 1994, se Granberg et al, 2009, 15) 

Organisationens initiativ att skapa lärande förutsättningar eller, som Illeris kallar det ”att bygga 
läroinriktad arbetsmiljö” (2007, s. 265) blir en egenskap som tillhör begreppet ”organisatoriskt 
lärande” eller ”den lärande organisationen”. 

Den lärande organisation: …som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och 
som tar tillvara och nyttiggör detta i organisations strävan att påverka och anpassa sig till 
omvärlden med syftet hög effektivitet. (Granberg et al, 2009, 51) 

Begreppen är omdiskuterade (Granberg et al, 2009; Nilsson, 2003) men jag väljer att använda 
de begreppen som passande i avseende till behovet att avgränsa forskningsfältet i avseende till 
lärandeteori (fokus på kollektivt lärande processer) och metodologi (Aktionsforskning och 
Utvecklande arbetsforskning).        

Landstinget Blekinge är ett tydligt exempel på en organisation som både är tvungen och 
utmanad att hitta nya strategier för att kunna utvecklas. I sin utvecklingsvision syftar 
Landstinget Blekinge bland annat till att: 

- Utveckla informationsteknologin i samarbete med BTH  
- Erbjuda kompetensutveckling för sina medarbetare med syftet att höja kunskapen och 

tilltron till nya IT möjligheter inom hälso- och sjukvård (Kompetenscentrum) 

Ett av de projekten som Landstinget bedriver i samarbete med BTH (Blekinge Tekniska 
Högskolan) heter ”Aktiv Sårläkning” Huvudsyftet är att utveckla IKT praxis (Informations- 
kommunikationsteknologi) inom sårläkning i Blekinge. Forskarna och studenterna involverade 
i projektet har arbetat inom det, som jag anser vara växande organisations- pedagogiska teorin 
Verksamhetsteori eller, som det också heter: teorin om Expansivt lärande. Enligt teorin börjar 
lärandeprocessen när motsättningar mellan olika verksamhetskomponenter uppstår (mer i 
teoretiskt avsnitt). Då uppmärksammas de motsättningarna av själva verksamhetsaktörerna (ett 
kollektivt subjekt) som tillsammans skapar nya lösningar (objekt, medierande verktyg, osv.). 
När forskarna utför sina empiriska studier står de tätt intill arbetsutföranden. Den 
metodologiska ansatsen som anses vara den mest trovärdiga är etnografisk forskningsansats 
som Engeström förklarar i expansiva termer som ”etnografi of trouble” eller ”developmental 
etnography” som är specialiserad i att spela in och analysera spänningar och störningar samt 
att upptäcka den innovativa avvikelsen från det som anses det normala (Engeström, 2000, 153, 
166).    
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Den här studien använder sig av en etnografisk ansats och observerar sårvårdens verksamhet 
inom hemsjukvårdens kontext i ljuset av Verksamhetsteori eller Expansivt lärande.  
 

 2. Sårvårdens organisering i Blekinge 

En vanlig arbetsdelning i vården av svårläkta sår är att allmänläkare ställer en diagnos och gör 
en plan för behandlingen. Distriktssköterskor sköter den löpande behandlingen utifrån läkarens 
anvisningar och det innefattar dokumentation av den praktiska sårvårdens insatser. Till sin hjälp 
har sjuksköterskan undersköterskor som utför såromläggningen och dokumentation av den.  

2.1 Sårcentrum 

Sårcentrum Blekinge har varit en specialiserad enhet inom primärvården sedan 2003. Den 
startade som en följd av distriktsläkare Rut Öiens forskning och engagemang kring svårläkta 
ben-, fot- och trycksår. Syftet med forskningen var ”…att påvisa läkningstid i klinisk praxis i 
relation till diagnos och behandling, identifiera riskfaktorer samt medverka till ökad 
kostnadseffektivitet” (Landstinget Blekinge, 2008, 47). Förkortade väntetider har inverkan på 
både kostnadseffektivitet och minskat lidande för patienter. 

Genom att sprida mottagning och kunskap över länet har väntetiderna radikalt kunnat 
förkortas från tidigare 3 månaders väntetid till idag 3-4 veckor (Öien, 2010). 

Personalen på Sårcentrum arbetar med sårbehandlingar på deltid. Sårcentrums mål är att sårvård 
ska kunna praktiseras lika effektivt inom andra enheter. För att uppnå detta har man velat att 
personal som behandlar sår inom äldreomsorg och hemsjukvård ska följa med patienter till 
Sårcentrumet för att därigenom utveckla sin sårvårds kompetens och sprida den vidare till andra 
medarbetare. Metoden att ta vara på redan existerande resurser, upprätthålla kontinuiteten, 
utbilda sårvårds personal, bland annat, har visat att sår läker snabbare, att sårvårds kostnader 
minskar och att kompetenserna kring sårvård utnyttjas, underhålls och utökas (Öien, 2006, NO 
6).  

2.2 Hemsjukvård 

Hemsjukvård är en verksamhet som är i ständig förändring. Enligt HSS rapport (2007) finns 
det ingen tydligt beskrivning av hemsjukvården och inga fastställda kriterier för hur och vem 
hemsjukvården ska drivas av (s 15). Otydlighet försvårar möjligheten att göra en rätt 
resursfördelning och möjlighet till att upprätthålla ”god vård”, vård som betyder att ställa 
patienten i fokus (ibid.).     

I Landstingen ökar antalet patienter inom primärvården. Den dagliga hemsjukvården 
upprätthålls av Landstinget medan kommunernas hemsjukvårds ansvar ligger under nattskiftet. 
Det orsakar samordningsproblem när olika vårdgivare behandlar samma patient (SOSFS, 
2008).  
Ädelreformen 1992 har öppnat en möjlighet för kommunerna att, genom ett avtal mellan 
landsting och kommun, kunna ta över ansvaret för primärvårdansluten hemsjukvård, helt eller 
delvis. I enlighet med rekommendationerna har Landstinget Blekinge beslutat att planera flytta 
hemsjukvård till kommunens huvudmanskap. Under tiden den här studien varit i process har 
hemsjukvården flyttas från primärvårdscentralen utan att veta vad deras position i förhållande 
till antingen kommunen eller Landstinget är.   
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2.2.1 Hemsjukvården i kommunen 

Under tiden undersökningen av studiens hemsjukvård pågått har hemsjukvården flyttat från 
distriktsmottagningen (primärvården) till nya lokaler. Hemsjukvårdens verksamhetschef 
uppger att hemsjukvården i Blekinge är under en stor förändring där hemsjukvården förväntas 
flytta till kommunens ansvar under årets slut. Den olösta situationen inom hemsjukvården är en 
orsak till att det inte finns en specifik verksamhetsbeskrivning. Hemsjukvården inom 
landstinget Blekinge utgår ifrån en beskrivning samordnad av Socialstyrelsen (beskrivet ovan). 
Socialstyrelsen uttalar att ”… patienterna har bättre och mer kontinuerlig tillgång till hälsa– 
och sjukvårdsinsatser när hemsjukvårdsansvaret (…) samordnas i ett huvudmannaskap.” 
(Medborgarens val av vård i Blekinge, S.8). Den politiska gruppen i Blekinge föreslår att 
kommunerna övertar hemsjukvården. De tror att det är ”nödvändigt” att tydliggöra 
hemsjukvårdens gränser för att ha en avancerad vård. I HSS rapport (2007) finns det en 
motivering till varför hemsjukvården bör samordnas under kommunernas huvudmanskap ” … 
människor inte regelmässigt skulle behöva flytta till ett sjukhem eller till ett sjukhus inom 
länssjukvården när vårdbehoven tilltog.” (HSS, 2007, 23).  

De långgående planer för organisatorisk förändring, i det här läget, i Blekinge, innebär att 
hemsjukvården fortfarande är under Landstingets huvudmanskap. Den är organiserad i fyra 
team som ansvarar för olika distrikt inom kommunen. Varje team består av 
distriktssjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Deras 
huvuduppgift är att ge behandling till de patienterna som på grund av sina psykiska eller fysiska 
hinder inte kan söka vård själva. 
 

3. Problembeskrivning och syfte 

Under tidigare sårvårds observationer kom jag i kontakt med Sårcentrum (Öien, 2010). I termer 
av Verksamhetsteori kan Sårcentrum anses vara verksamhet av mer avancerade kulturella 
formen.  

Vårdpersonalen som arbetar på Sårcentrumet valdes ut på grund av: deras höga kompetens inom 
sårvården, viljan att fortsätta utveckla sårvårdens kompetens tillsammans med andra och dela 
med sig av kunskap till andra delverksamheter där sårvård behandlas. Dessutom har de visat 
förmåga att skapa innovativa lösningar. 

I denna studie följer jag en sårvårds undersköterska (respondent) inom hemsjukvården. Hon 
tillhör teamet på Sårcentrumet och samtidigt arbetar hon inom hemsjukvården där sårvård anses 
som en liten del av undersköterskans dagliga arbetsuppgifter. Utifrån intervjudata och andra 
styrdokument och rapporter framkommer att hemsjukvården är på väg att lämnas över från 
Landsting till kommunens huvudmanskap. Den förändringsprocessen inom hemsjukvården 
påverkar hur sårvård inom hemsjukvården kommer att utföras. Sårvård inom Sårcentrumet 
börjar utvecklas som en mer självständig verksamhet och är i behov av att vidare expandera 
inom andra enheter som, bland annat, praktiserar sårvård. 

Den specifika situationen - relationen mellan sårvård och hemsjukvård blir en problematisk 
mötesplats för vidare undersökning. Syftet med studien är att öka förståelse för hur sårvårds 
verksamhet utförs inom hemsjukvården i ljuset av expansivt lärande teori. Forskningsfråga då 
blir: 

- identifiera vilka motsättningar som finns inom sårvåds verksamhet inom 
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hemsjukvården samt 
- på vilket sätt de olika motsättningarna påverkar utvecklingen av sårvårds verksamhet i avseende 

till expansivt lärande. 
 

4. Tidigare forskning 

Tillsammans med forskarna från BTH har sårvård blivit en del av ett pågående 
forskningsprojekt ”Aktiv sårläkning”. Som följd av tidigare etnografiska studier inom sårvård, 
utvecklades projektet vidare i syfte att utveckla en gemensam begreppsmodell och digital 
prototyp samt att undersöka hur de artefakterna används i arbetspraktiken. Forskningen inom 
projektet har involverat olika horisontala (läkare och forskare) och vertikala (staten och 
studenter) vägar till samarbete (tvärvetenskapliga, ex. datavetenskap) i strävan att utveckla en 
begreppsmodell som är i nuvarande läge utarbetat.  

Under forskningsprocessen har flera etnografiska fältarbeten utförts i ljuset av 
Verksamhetsteori. Kylbäck (2005) undersökte hur sårvårds praktik utförts inom primärvården 
i avseende till hur dokumentationen används som hjälpmedel på arbetsplatsen. Introduktion av 
nya instrument så som digital kamera och digital sårvårds väska i det här fallet kräver att det 
tas hänsyn till personlagen samt att konstruerande av ett digitalt hjälpmedel måste inkorporera 
såväl tekniska som sociala aspekter (ibid., s 33-41) Studiens mer generella slutsats visar att 
objektorienterade insatser måste integreras i resten av systemet för att kunna anses användbara 
och effektiva även om förbättring avser en del av systemet. 

I nästa exempel vill jag presentera studien som har genomförts inom den ekonomisk- 
kriminalitetsutredningsenheten i Finland (Engeström, et al, 2010 hänvisar till Puonti, 2004). I 
studien framstår det att utredningssidan och de som utför kriminalitet är två verksamheter som 
delar samma objekt. Utredningen försöker komma i fatt med objektens negativa transformation 
(förhindra ekonomisk kriminalitet) och den andra gruppen försöker driva objekten i negativ 
riktning (Engeström et al hänvisar till Puonti, 2004). Här handlar det om två sidor som har 
gemensamt objekt men strävar efter olika transformationer. Forskaren hävdar att objektet 
tenderar att expandera i två motsatta riktningar. Fenomenet kallar Puonti (Engeström et al., 
2010) för dubbel riktning (s 9). Dubbel riktning kan förstås som objektens positiva och negativa 
drivkraftsmotiv. Det här exemplet använder jag för att hävda att dubbla riktningen hos objekten 
även kan identifieras inom min studie, där objekten innehåller en positiv framkallad sida som 
kompetensutveckling medan andra är kostnadseffektivitet eller vinstdrivande som negativ sida.  

Ett annat exempel inom moral- ideological dimension (ibid.) har visat att inom en grundskola i 
Finland där lärarna, inom Change Laboratory (ett av inlärnings verktyg skapad av 
utvecklandeforsknings gruppen) skulle finna nya metoder att höja positiva inställningar mot 
elever hos lärarna (Engeström, 2010). Samtal, samtalsämnena och positiv inställning till elever 
har ökat medan existerade mönster och sedvanor inte har försvunnit. Resultatet har visat att 
objekten kan fångas i transformation medan de nuvarande objektens läge fortfarande kan finnas 
kvar. Detta kallar forskare för berikande av expansion (Engeström, 2010, 9).  
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5. Teoretisk bakgrund 

Teorin om expansivt lärande har sin grund i kulturhistoriska skolan (frammannen Vygotski och 
Leontiev). Lärande inom teorin anses vara ett kollektivt lärande där fokus ligger på att skapa 
något nytt och som skapas av ett kollektivt subjekt (Engeström, et al, 2010).  

Enligt Engeström (et al, 2010) handlar organisatoriskt lärande om objektorientation. Insatser 
en organisation ska användas av ska riktas mot förändring i verksamhetsobjekt.    

Objekt står för råmaterial (det man inverkar på som förändrar/driver verksamheten framåt) och 
framtidsorienterad aktivitet (produkt av den utvecklingen; s 4). Eftersom motiv är inbäddat i 
objekten, kan objekt förstås som ett specifikt- eller generellt objekt. Generellt objekt relateras 
till betydelsen objektet har för samhället medan det specifika objektet relateras till vad det 
innebär för ett enskilt subjekt i ett givet moment (s 6).  
 

 
 
Bild 1. Generell modell av ett verksamhetssystem (tagen ur Engeström et al, 2010, s 6, hänvisad till 1987, s 78). 
 
Andra biståndsdelar i ett verksamhetssystem är regler (formella och icke-formella), 
gemenskapen, arbetsfördelning och medierade verktyg (bild 1).  
I relation till subjekt kan det uppstå konflikt mellan dominerade motiv av subjekten och ett nytt 
historiskt utvecklat motiv. Verksamhetsobjektens inre motsägelse (spänning eller motsättning) 
skapar drivkraft för framtidsutveckling av en verksamhet. Spänning eller motsättning kan ses 
som en konfliktsituation men i avseende till Verksamhetsteorin har spänning en längre 
livscirkel och har ett medvetet mål, att förvandla eller skapa en ny objektsituation (s 7).  
Utifrån den dubbla motsättningen inneboende i objekten (bruks- och bytesvärde) har 
Engeström bearbetat Il’enkovs motsättnings dimensioner (1987, s 54).  

Den primära inre motsägelsen - mellan komponenterna i alla beståndsdelar inom den centrala 
verksamheten. 
Sekundär motsättning - mellan beståndsdelarna i den centrala verksamheten. 
Tertiär motsättning - mellan objektmotiv av den nuvarande verksamheten och objektmotiv av 
den alternativa, mer avancerade kulturella formen av verksamheten. 
Kvartär motsättning - mellan den centrala verksamheten och dess granverksamheter 
(objektproducerande -, instrumentproducerade -, subjekt producerande - och 
regelproducerande verksamhet). 
 
Engeström (1990) betonar hur ansträngningar i arbetet görs för att framställa ”… nyttiga, 
konkreta och fungerande bruksvärden…” men oftast avgör de företagsekonomiska vinsterna 
bytesvärden som går i konflikt med det aktuella bruksvärdet (2010, s 16). I fortsättningen säger 
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han, att kravet på den nya kulturella -avancerade verksamheten, inte blir välkommet eftersom 
ett besparingslönsamhetstänkande råder över behovet för förändring av arbetskvalitet.   
Som huvudforskare inom utvecklandearbetsforskning utgår Engeström ifrån att varje 
verksamhetssystem är i ständig förändring tack vare arbetarna som anses som nyckelfaktorer i 
den förändringen, „Utvecklandearbetsforskning söker befrämja arbetarnas förmåga att förstå 
sin arbetsprocess som en helhet och ta initiativ till att omforma den.” (Engeström, 1990, 5). 
Enligt Bakhtin (1982, et al) består en lärande verksamhet av många individer och alla de bör få 
möjlighet att komma fram och bidra i en expansiv lärandeprocess som han kallar multi-
voicedness, ”Expansive learning is an inherently multi-voiced process of debate, negotiation 
and orchestration.” (Engeström et al, 2010, 5) 
Den enskilde arbetarens förståelse av verksamhetens mål och den historiska 
verksamhetsutvecklingen avgör en grad av verksamhetens kvalitet eftersom målförståelsen 
inverkar på arbetarnas arbetsmotiv. De kunskaperna bör höja arbetarnas förmåga att ”…förstå 
sin arbetsprocess som en helhet och ta initiativ till att omforma den.” (s 5). Det som oftast 
framträder som problematiskt, enligt Engeström (1990) handlar om att målets förståelse blir för 
abstrakt eller så blir det för svårt för arbetarna att koppla målet till den bredare verksamhetens 
motiv och struktur (s 11). Det resulterar i risken att arbetarnas arbetsmotiv styrs av själva lönen 
(ibid.).  
Utvecklingen däremot börjar med den enskilda individen som börjar ifrågasätta det rådande 
systemets icke-effektivitet och vems ifrågasättande vidare utvecklas till ett kollektiv strävan att 
identifiera de inre motsättningar och engagera sig kring skapande av en ny verksamhet som 
förändringen sker (s 5).    
I den här studien kan de olika enheterna eller den hierarkiska indelningen av själva 
vårdorganisationen förstås som olika system men som har samma objekt att inverka på. 
Sårcentrum är del av en vårdorganisation men står också som en egen verksamhet med klara 
mål och arbetarna som medvetet arbetar mot utveckling av nya avancerade kulturella 
verksamhetsformer. Det innebär att Sårcentrum och hemsjukvård kan anses som antingen 
delverksamheter inom samma huvudverksamhet, Lanstinget, eller kan de anses som två 
separata verksamhetssystem som delar samma objekt (se bild 2). Med utgångspunkt från det 
senare förslaget innebär det att Sårcentrum presenterar ett system och hemsjukvård ett annat 
system vars gemensamma mötespunkt är objekt de två delar: sårvård (se 
verksamhetsbeskrivningar i början av uppsatsen). För att således kunna nå en systemnivå 
analyseras de specifika objekten inom ett system och jämföras med objekten som råder i ett 
annat system. Det kallas för tredje generationens verksamhetsmodell (Knutagård, 2003, 153-
4).  

 
Bild 2. Tredje generationens verksamhetsmodell (elektronisk inhämtad, 10-09-30 från för Research on Activity, 

Development and Learning, University on Helsinki). 
  

Modellen ovan illustrerar ett potentiellt möte mellan två separerade system. Komplexa 
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verksamheter överlappar oftast varandra. Nicolini (et al, 2003) säger att de enhetens 
gemensamma band kan handla om hur mycket medarbetarna känner igen prioriteter de delar, 
ett arbete som kräver samma kognitiva och teknologiska infrastruktur samt hur mycket de 
stödjer varandras arbete (s 133). Samarbete behandlar frågan kring enhetens identitet, 
arbetsmetoder, prioriteter samt frågan kring auktoritet och inverkan. Nicolini (et al) påpekar att 
horisontalt samarbete kan vara svårt att uppnå om enheterna inte förstår gemensamma drag hos 
den centrala verksamheten de är involverade i (i studiens mening utgår vi ifrån att den centrala 
verksamheten handlar om sårvård inom hemsjukvåden). I frågan om vertikalt samarbete kan 
problem uppstå på grund att cheferna är inställda på att upprätthålla kontroll över medarbetarna, 
ex. för att kunna kräva vissa resurser från högre instanser eller att bevisa att de är kompetenta 
att upprätthålla ordning och reda inom sina ansvarsområden (ibid.).   

Sammanfattningsvis, vilar hela den pedagogisk-teoretiska ramen på att lärande ses som en 
expansion eller transformationsprocess. I den processen ingår alla medarbetare som delar 
samma objekt. Det innebär att lärandeprocess handlar om individer samlade i en medveten 
samverkan att hitta effektiva sätt att inverka på objekten. Expansion är möjligt bara om 
aktörerna är medvetna om gemensamma mål och lika viktigt är att de kan relatera de målen till 
ett högre eller bredare samhälleligt perspektiv. Emellertid, kräver verksamhetsteoretiskt 
perspektiv att ledningen och medarbetarna ska vara lyhörda eller öppna för expansivt tänkande.  
 

6. Metod 
Forskningsgruppen inom Verksamhetsteori har arbetat med etnografi som huvud ansats därför 
etnografisk ansats i studien måste förstås i sammanhanget av den utvalda teorin.   

6.1 Etnografisk forskningsansats 
Studien relateras till utvecklandeforsknings metodologin som anser väsentligt att forskningen 
bedrivs i kontexten där objekt för forskningen finns.   
Etnografi av trouble är ett begrepp använt av en forskningsgrupp från Center för 
Verksamhetsteori och Utvecklande arbetsforskning i Helsihgfors. ”Trouble” är det som 
utmärker etnografin inom utvecklande arbetsforskning. Etnografer observerar olika situationer 
och identifierar motsättningar, konfronterar praktiker och diskuterar kring lösningar som oftast 
innebär innovativa processer av objekt transformation (expansiv verksamhet). Det ger etnografi 
ett ytterligare drag vid sidan om observationer av arbetsrutiner och upprepade handlingar 
(Engeström, 2000). 

6.1.1 Deltagande observatör eller observations deltagande 

Mer konkret bild av vad min roll i studien har varit och på vilket sätt den här rollen har framträtt 
kan angripas genom att titta närmare på förhållandet mellan deltagare och observatör. En 
etnograf anses stå nära den sociala situationen han/hon observerar. Graden av närvaro avgör 
om det handlar om deltagande observation eller observation deltagande. I början av studien 
har jag tagit för givet att min roll kan beskrivas som deltagande observatör. Litteraturen kring 
ämnet har öppnat större perspektiv för rollen jag egentligen intar i studien. Hammersly och 
Atkinson (Rask, 1998 hänvisar till Hammersly och Atkinson, 1983) påpekar att deltagande 
observation kallas den observation vars undersökta, sociala situation är medveten om 
observatörens syfte medan observation deltagande betyder att observatören har ett ytligare 
förhållande till gruppen i frågan. Konsekvensen kan bli att observatören inte förstår den grupp 
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den observerar.  

Respondenten i denna studie utför sina uppgifter i olika miljöer. I studiens mening innebär det 
att de personerna som ingår i respondents verksamhet varierar, något som orsakar att 
observatören inte kan närma sig gruppen. Dessutom är individer inom den gruppen inte alltid 
medvetna om observatörens syfte med observationerna. Under observationsmötena har 
deltagarna fått möjlighet att bestämma själva om de vill ge ett informellt samtycke eller inte. I 
frågan om andra etiska överväganden har verksamhetschefen fått e-brev med syftebeskrivning 
och förklaring om hur data kommer att behandlas.   

6.2 Respondenten 

Enligt Expansiv teori det systematiska arbetet inom verksamhetsutveckling börjar med ett urval 
av en del av en organisation på mikro nivå. Det kan anse en mindre grupp eller en person som 
utgångspunkt för analys av en verksamhet (Engeström, 2010, s 6). I studien anser det en 
undersköterska som arbetar inom hemsjukvården och deltid på Sårcentrumet. Kontakt med 
respondenten skedde under tidigare etnografiska studier som i vetenskapliga termer kan 
beskrivas med begreppet bekvämlighetsval. Eftersom hon svarar direkt under hemsjukvårdens 
verksamhet blir hon uthyrd till Sårcentrum eller primärvård vissa dagar då hemsjukvårdens 
verksamhetschef anser att det inte står i konflikt med hemsjukvårdens andra delverksamheter.     

6.3 Datainsamling 

6.3.1 Observationer 

Observationerna ägde rum hemma hos patienter, under respondentens vanliga hembesök. 
Dessutom ägde observationerna rum inom distrikt mottagningen (primärvården) där 
respondenten utför såromläggningar. Respondenten är kompetent inom sårvårds praktik och 
distriktssköterskor på primärvården hyr ut den kompetensen. Hemsjukvårdslokalen blev också 
ett sammanhang där observationerna utförts. Där utför respondenten sina planeringar med andra 
medarbetare och sina datakopplade administrativa arbeten.   

6.3.2 Dokumentation  

Insamlade dokumentation i studiens syfte innefattar både informell och formell dokumentation, 
elektronisk dokumentation och dokumentation i pappersform. Dokumentationen har olika 
karaktär: ex. verksamhetsbeskrivningar, forskningsrapporter, projektrapporter, hälsoenkäter, 
bilder på olika bensår, olika medicinska formulär, inspelade projektmöten samt elektroniska 
källor. Dokumentationens fokus har varit att underlätta beskrivningarna (ex. 
verksamhetsbeskrivning) men också som empirisk data för bearbetning av sårvårds objekt: 
säkrare sårläkning och kunskapsspridning med avseende på villkoren inom hemsjukvården. 

6.3.3 Intervju 

Intervju som datainsamlingsmetod har inte haft en primär roll utan jag anser att den var ett 
komplement till observationerna. Dock visar intervjuns data stor betydelse för studiens resultat.  

 
I studien ingår tre olika intervjuförhållningssätt  

- Halv strukturerade intervjuer med respondenten (inspelad med videokamera, 44 min). 
Den typen av intervju användes som direkt komplement till observationerna och svarar 
på frågor i relation till vad som har hänt under observationens gång, hur respondenten 
ser på transiton från primärvård till hemsjukvård samt frågor gällande 
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kompetensutveckling inom Landstinget. 
- Spontan (ostrukturerad) intervju men med konkret syfte. Verksamhetschefen har varit 

villig att beskriva hemsjukvårdsverksamheten under ett av observationstillfällena.  
- Frågor och svar inbäddade i själva observationerna är antecknade i en anteckningsbok. 

Den sist nämnda intervjutypen kallar Maykut (et al., 1993) för ostrukturerad eftersom den 
framkommer efter att forskare tar initiativ och leder respondenten till att svara på frågor 
gällande situation as we speak, (s 81,82). 

6.4 Beskrivning av tillvägagångssätt och bearbetning av data 

Insamlad data (observationer, intervjuer och dokumentation) analyserades i förhållande till 
objekthistorisk-analys. Fokus har varit att beskriva den överlappande verksamheten 
(hemsjukvård) och objekt- eller centralverksamhet (sårvård) samt regelproducerade verksamhet 
(Landstinget Blekinge) utifrån insamlade data, verksamhetsbeskrivningar, olika styrdokument 
och intervju med hemsjukvårdens chef. De empiriska data (observationer) ställs i förhållande 
till analys triangel (bild 1). Då identifierades alla komponenter eller beståndsdelar i 
respondentens verksamhetssystem (objekt, gemenskap, arbetsfördelning, instrument, regel). 
När komponenterna identifierades sates de i förhållande till varandra som resulterade i 
identifiering av motsättningar. Nästa steg blev att titta i tillgänglig data och identifiera vilken 
objekt/motiv som dominerar hemsjukvårdens verksamhet och hur det förhåller sig till ett objekt 
som dominerar hos subjekten i studien (respondenten). Vidare i analysprocessen har jag använt 
dokumentation (ex. socialstyrelsens rapporter, hälso-, och sjukhus styrdokument) för att få en 
uppfattning om vilka objekt som är fastställda av själva Landstinget (regelproducerade 
verksamheter).  

6.5 Validitet och reliabilitet 

Observationerna i studien sträcker sig under en längre period (december 2009 – april 2010) 
men dess frekvens kan ifrågasättas (handlar om fyra observationer där tre av dem är utförda 
sedan respondenten förflyttades från primärvården).   

Det är svårt att bedöma validitet och reliabilitet i en etnografisk studie. Ur en mer subjektiv 
synvinkel kan jag konstatera att omfånget av mina data har svarat på de forskningsfrågor som 
studien hade i sikte att undersöka. Under observationerna har min fokus varit att fånga 
betydelsefulla nyanser. Ibland missade jag dokumentera det som jag trodde skulle varit av 
betydelse på grund av olika hinder. De försvunna stunderna är svårt fångade eftersom varje 
situation som utspelas i verkligheten är unik. Då kompletterade jag data med att ställa frågor 
när stunderna tillät. 
Resultatet av studien kan konstateras har systematiskt utarbetats vilket stärker inre validitet. I 
förhållande till utvald metodologi, metod av insamling av data och analysverktyg har 
Verksamhetsteorin redan utarbetat analysverktyg som följer det metodologiska tankesättet 
(utvecklandearbetsforskning; bild 2) och som jag använde i studien. Objektivitetskrav har jag 
försökt hålla medvetet speciellt i situationerna där data behandlades inför analysarbete. Det 
reflektiva arbetet är en oundviklig del av etnografisk forskningsprocess (se Hammersly et al, 
2009). Jag använde inre dialog som genomsyrades av frågor som, om jag verkligen sett eller 
hört del av undersökta verklighet och inte förhastigt fattad egna slutsatser grundade på 
förkunskap eller erfarenhet eftersom vissa observationernas delar skrevs i efterhand. 

6.6 Etiska överväganden  
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Hammersly (et al, 1995) citerar Becker som säger att det finns ”irreconcilable conflict between 
the interests of science and the interests of those studied”  (s 275). Det uttalandet lyfter fram 
det problematiska inom etnografisk studie med hänsyn till etiken.  Det har varit en ständig inre 
motsägelse mellan behovet att inta roll av nyfiken forskare eller rollen av en människa med 
stark medkänsla. Den bästa strategin för mig har handlat om att engagera mig själv i 
reflektionerna efter observationerna och att betrakta varje ny situation som unik och försöka 
anpassa mig till den.  

De etiska frågorna kan sammanfattas: 
Informationskravet: Respondenten, verksamhetschef och patienter har blivit tillfrågade och har 
frivilligt accepterat min närvaro på observationerna.  
Samtyckeskravet: Ett informationsbrev har skickats till verksamhetschefen för att beskriva 
detaljerna och syftet med studien. 
Konfidentialitetskravet: Insamlade data har varit tillgängligt bara för de involverade i studien, 
handledare och student.  
Nyttjandekravet: Insamlade data kommer inte att användas utanför sårvårds projekt.   

6.6.1 Etisk tillvägagångsprocess (reflektion) 

Observationerna i hemsjukvården är speciellt känsliga, upplever jag, eftersom många 
medarbetare kan finnas i närheten av respondentens handlingszon utan att förstå rollen som den 
som observerar intar. Under de stunderna har jag utfört beskrivande men korta introduktioner 
av vem, vad och i vilket syfte jag finns på platsen. Det är viktigt att påpeka att observationerna 
där patientens sår läggs om har kunnat vara motbjudande situationer för patienter att tillåta mig 
vara med och observera (det har hänt en gång att patient har tackat nej). Respondenten har varit 
positiv till att själv inta initiativ och introducera mig som observatör till sina patienter och 
kollegor. Hennes positiva inställning till min närvaro i hennes arbetspraxis har möjliggjort för 
både mig och patienter att känna oss bekväma under den korta observationsstunden.  
Sammanfattningsvis kan jag säga att genomsynlighet med hänsyn till min roll och bra kontakt 
med respondenten har varit av särskild betydelse för den här studien. 
 

7. Resultat 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur sårvårds verksamhet utförs inom 
hemsjukvården i ljuset av expansivt lärande teori: 

- identifiera vilka motsättningar som finns inom sårvåds verksamhet inom hemsjukvården 
samt 

- på vilket sätt de olika motsättningarna påverkar utvecklingen av sårvårds verksamhet i 
avseende till expansivt lärande. 
 

Förkortning BTH står för Blekinge Tekniska Högskolan och PIS står för Landstingets patient 
informationssystem SystemCross. Begreppet RiksSår står för nationellt sårvårds register.   
7.1 Beskrivning av respondentens vardagliga arbetsuppgifter  

Eftersom respondentens arbete utförs i olika miljöer har jag delat hennes verksamhet i fem 
delar beroende på vilken uppgift dominerar vilken del av verksamhet. Tre av de fem 
arbetsuppgifterna tillhör studiens empiriska del: utgöra hembesök, utgöra omläggningar på 
primärvården och administration.  
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Bild 3 sammanfattar alla viktiga beståndsdelar i subjektens verksamhetssystem ur empirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Identifierade beståndsdelar i subjektens verksamhetssystem. 
 
7.2   Motsättningar i förhållande till tekniska och fysiska villkor    

Respondentens uppgifter består i att åka till flera olika patienter utan att kunna återgå till 
hemsjukvårdcentralen och registrera information som hon har antecknad emellan de besöken. 
Under den första observationen har respondenten varit på primärvården (uthyrd). Hon satt i ett 
tomt rum i väntan på patienten. Under det samtalet framförde respondenten att handdatorer 
som distriktsläkare arbetar med att utveckla i samverkan med BTH skulle ha svarat på behov 
att effektivisera det tumma tidsutrymme emellan sårbehandlingar. Under andra tillfällen 
förklarar hon att på det sättet skulle det bli möjligt att få en snabbare uppdaterad information 
om patienter (undvika felaktiga prognoser). 

Stycket från ett av observationstillfällen   

På vårdcentralen kommer vi in till et stort rum med bara ett stort bord och stolar inne. R 
sätter sig vid bordet och informerar mig att vi har kommit tidigt. R. har med sig sin 
anteckningsbok och hon tittar i den för att se när nästa omläggningspatient kommer. 
Eftersom vi sitter i ett rum utan dator och andra tillgängligheter undrar jag varför hon inte 
har en dator. Hon förklarar att hon är omplacerad till hemsjukvården. Vårdcentralen består 
bara av distriktssjuksköterskor och de har inte kunskap som hon har när det gäller sårvård 
och omläggningar därför betalar de tjänsterna hon erbjuder. Hon säger om hon skulle ha 
haft handdator skulle hon kunnat boka tid och skriva in info om patienterna hon har besökt 
tidigare på morgonen. Hon går vidare och säger att läkarens ansträngning att få 
handdatorer igång för de involverade i sårvård har för syfte, bland annat att spara tid (R ler 
lite ironisk och verkar vara besviken på förändringar som har ägt rum inom Landstinget). 

Under andra observation har respondenten utfört administrativt arbete på kontoret delad med 
andra i teamet. Det har visats att kontoret är ett trångt rum. 
  

Stycket från ett av observationstillfällen 
 

 Respondent 

(undersköterskan) 

Dator, anteckningsbok, kalender, 
bil, sårvårds material, telefon, 
distriktssjuksköterskors tillgång till 

PIS, arbetsrum, telefon 
 Patient (sårvårds patient), 

dator, telefon – 
kommunikation/kompetensut

veckling 

 Följa 
verksamhetschefens 
delegeringar 

 Distriktssjuksköterskor, verksamhetschef, 

sjukgymnaster, undersköterskor 

 Såromläggning, 
administration, andra 

undersköterskans insatser 
(ge sprutor, osv.…) 
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När vi flyttar till arbetsrummet inser jag att det är litet och trångt. Det finns ett bord 
vid höger av ingången utan datorn och ett långt bord längs in i rummet som 
omfattar hela fönster sida med två datorer på. Jag ser att det finns flera som 
använder rummet samtidigt.  Jag börjar undra hur R kan genomföra sitt 
administrativa arbete när andra har satt sig vid datorer. (jag får för känsla att R 
sätter sig inte vid datorerna spontant utan väntar att se om någon dator är ledig eller 
så måste hon fråga dem (… ) R diskuterar med de två andra i rummet om tiderna 
för vissa patienter. Det ringer . Jag försöker hålla mig ifrån för att rummet är så 
litet. 

 
När datorerna är upptagna är R tvungen att planera om sitt administrativa arbete. Hon tar 
telefon och ringer till patienterna eller diskuterar saker om patienterna med sina kollegor.  
Ytterligare motsättningar i avseende till fysiska och tekniska villkor har visats vara avsaknad 
av många kategorier och rubriker inom PIS. R säger att sedan de har flyttat från primärvården 
har det blivit problem med Landstingets PIS (period av 5 månader). Hon förklarar vidare att, 
när hon inte hittar preciserade kategorier måste hon hitta alternativa lösningar som om att 
lägga info under den närmaste synonym. Det kan orsaka problem för de andra involverade i 
samma patient att hitta uppdaterad info om patienten. 
 

Stycket från ett av observationstillfällen 
 

” Dokumentation 
Åtgärd 
tex Läkemedelshantering 
Förut fanns det ”fraser” under varje åtgärd. tex sublutan (?) inj. Idscltdel, provt 
mm.De finns inte där nu. Alla dokumenterar på olika sätt. De blir svarare att hitta och 
om man vill dra ut statistiker. Där utgår man från sökorden. 

Ett av tillfällen har respondenten behövt komma in på sjukhusets PIS. Som undersköterska 
har hon inte tillgång till de remiserna. I sådant fall får hon hjälp av distriktssjuksköterskor 
som finns på plats.   
 

Respondenten, när hon behandlar information om sårvård patienter, måste lägga in samma 
information i olika register. En av dem är SystemCross och andra RiksSår. Under 
observationerna har respondenten lyssnat på inspelning som sårvård ansvarig distriktsläkaren 
har spelat in, på RiksSår. Hon anser att ett sådant system där information spelas in 
”underlättar tidsmässigt”. Hon fortsätter att säga hur det är vanligt att läkarna har sekreterare 
som skriver remisser. I sådana fall kan det också ta tid innan information läggs in i register. 
Dessutom har R nämnt att fördröjningar med uppdaterad information kring patienter kan 
orsaka felaktiga bedömningar. 
Bland andra argument som visar brist handlar om tillfället där R skriver in info om en patient 
med bensår som hon inte minns.  

Stycket från ett av observationstillfällen 
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R säger att hon inte kommer ihåg vem som har skickat honom till Sårcentrum. R 
säger att det är en ny patient och hon har inte honom framför sina ögon. De har inte 
koll på hans mediciner och de hann inte skriva in honom i RiksSår tidigare och R 
skulle ta på sig och skriva in honom när hon hinner. 
 

7.3  Motsättning i avseende till regel, gemenskapen och arbetsfördelning  

Andra beståndsdelar som ingår i triangel modell handlar om regel, gemenskap och 
arbetsfördelning.   

Stycket från ett av observationstillfällen 
R säger att hon alltid har ansvarat för () och från om med måndag måste hon ta () och 
hennes kollega ska ta över hennes område i 1(… )Eftersom R jobbar inom sårvården 
och är uthyrd av mottagningen blir hon ofta borta från hemsjukvården och chefen 
tycker då att hon bör passa i det nya schemat(…) Hennes resonemang, som hon 
förklarar är att teamet klagar bakom ryggen men när hon vill konfrontera dem med 
förslaget så svarar ingen och ingen ge henne stöd utan alla sitter tysta. På fikat 
försökte hon förklara att de kan lösa detta genom att träffas på morgonarna och gå 
genom vad det är som krävs och se vem som behöver någon att hoppa in och hjälpa 
istället för att flyta person från sitt tidigare område. R förklarar att då tappar de 
kontinuitet som de försöker ha med patienterna.  

Respondenten misstänker att beslutet är tagen eftersom chefen säger att R tillbringar mycket 
tid på Sårcentrumet och primärvården. R känner att hon förlorar möjlighet att fortsätta 
utveckla sårvårds kompetens. Dessutom, existerade kompetenser tas inte vara på.  

Stycket från ett av observationstillfällen 

R nämner att chefen har sagt att hon inte få gå till Sårcentrum länge men när () erbjöd 
betalning har hon ändrat sig och tillåtit R fortsätta med Sårcentrumet och 
mottagningar som betalar R 300 kr för varje patient de vill att hon ska lägga om 
istället för dem. 

Respondenten påpekar att Landstinget erbjuder bra kompetensutveckling. Hon uttrycker oro 
över att hemsjukvård övertas av kommunen. Det, enligt henne skulle ytterligare försämra 
villkoren för utövande av sårvård.    

Ja, jag tror att vi har mycket utbildningar, mycket… förbandsfirman visa sina produkter. 
Vet inte om de (kommunen) är lika flitiga med det. Vi får ju hela tiden uppdateringar … 
och då följer man ju i den rytmen. De har ju gjort olika listor vad de tror (läkare och en 
annan undersköterska med sårvård) hur ska man vara med kompressionen att 
ha.(respondent intervju).  

Bland annat säger respondenten att de tycker att ”det finns inte den kompetensen” (ibid.) 
inom kommunen.   

När frågan blir omplacering och omorganisering av primärvård visar respondenten, genom sitt 
uttalande, att: 

… lägger jag om det såret varje gång så ser jag att det har fungerat, detta inte! Eller hon 
(patient) svarar inte alls på det… men om jag inte har haft den kontinuiteten utan nästa 
gång gör du om den, nästa gång någon annan då har man inte kontinuiteten. (Intervju) 
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Bland annat säger hon att Sårcentrumens mål är att gå i riktningen att säkra möjlighet till 
kontinuitet men, som hon säger så ser de på många ställen att det inte är så. Hon tar upp 
exempel med fyra patienter de har haft i ”senaste vecka och alla fyra (patienter) har haft fyra 
olika personer lägga om såret”, säger respondenten.  

7.4 Motsättning mellan sårvård och Landstinget 

I styrdokumentet framstår att hög kompetens och kunskap ska tas hänsyn till. Detta kan 
uppnås genom att vara effektiv och sträva efter kvalité i arbetsutförande. Dessutom ska 
kompetenta medarbetare uppmärksammas. Landstinget relaterar dessa faktorer till att de är 
del av en bra ekonomi (Landstinget, 2009-2010). 

Fortsättningsvis upptäcker jag att nöjda medarbetare och samverkan är också del av 
styrdokumentet. Dock, när blicken vänds till observations data uppkommer det motsättning. 

Stycket från ett av observationstillfällen 
 
När jag kom in har de varit i diskussionen kring hur de skulle fördela dagens uppgifter.  
Respondenten blir delaktig och ge förslag men chefen tar inte hänsyn till Rs förslag.   
Personalen avslutar fika och jag följer efter R till kontoret. Eftersom jag inte förstår 
riktigt vad det är som pågår när det diskuterades om hemsjukvårdens framtid får jag 
svaret att de bör ta vara på kompetenser som finns istället för att börja en ny kula (gäller 
hemsjukvårdens överflyttningsansvar från Landstinget till kommunen). 
 

7.4.1 Ekonomisk påtryckning 

Landstinget, i sitt styrningsdokument säger att nya behandlingsmetoder och dyrare läkemedel 
kommer att överstiga skattetillväxten. Emellertid är det viktigt att använda metoderna och nya 
läkemedel för att effektivisera verksamhet. Samtidigt måste Landstinget hålla ner kostnaderna 
(Landstingsplanen, 2009-2011, s 10). 

Ekonomin är överordnad verksamheten, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas inom 
givna ekonomiska ramar. Regelbundna budgetuppföljningar är en nödvändighet för 
kostnadsmedvetenhet. … Resultatmålet förbinder sig landstinget enligt lagstiftningen att 
öka det egna kapitalet med en viss mängd årligen. (s 17) 

Landstinget framställer att ökande kostnader, minskade intäkter och osäkerhet kring den 
globala ekonomin gör att organisation måste skapa vinster för att försäkra stabilitet för 
framtiden (2009-2011). 

7.4.2 Kompetensutveckling  

Frågan kring kompetensutveckling anser Landstinget som nödvändigt att angripa.   

Organisationen fortsätter med att säga att ”… det är viktigt att medarbetarnas individuella 
initiativförmåga tas tillvara” (s 12). 

Processorienteringen förutsätter att chefer och medarbetare ser möjligheterna till 
utveckling och omsätter nyvunna kunskaper till nya rutiner och arbetssätt. Med ett 
processorienterat arbetssätt ska utvecklingsarbete ske i processerna, det vill säga 
genomföras av medarbetarna, vars kompetens skapar vårdens resultat. (s 14) 

Styrningsdokument belyser att fånga och stödja kompetensutveckling handlar om ”fokus på 
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samarbete mellan chef och medarbetare men också medarbetare respektive chefer emellan”(s 
14).  

  …Med ett gott ledarskap, byggt på ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare, ges 
förutsättningar för en arbetsmiljö där alla vill vara engagerade och ta ansvar... En av 
chefernas viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett lärande arbetssätt, 
förstärka medarbetarnas engagemang, lusten att göra ett bra jobb och att utveckla sin 
kompetens. …  (s 19) 

”Skapa förutsättningar för lärande arbetsmiljö”! Vidare står det att förstärkning av 
medarbetarnas engagemang ger medarbetarna lust att göra ett bra arbete och att ha inflytande 
över sin egen arbetssituation …att få vara delaktig i planering av verksamheten och dess mål, 
liksom hur arbetet ska organiseras och hur arbetstiderna ska förläggas.” (s 21) 

7.4.3 Utveckling av kommunikations teknologi  

Landstinget och kommuner tillsammans med socialstyrelsen har utarbetat en nationell IT 
strategi för vård och omsorg. Det står att ”Tillgång till relevant information är en 
nödvändighet för att kunna garantera en god och säkert vård” (nationell IT strategi för vård 
och omsorg, 2006, s 1).  

Den gemensamma strategin sätter betydelse på relevant information. IT ska underlätta tillgång 
till den relevanta informationen, påpekas i Nationell IT strategi (ibid.).   

Mycket av dagens förändringsarbete har ett IT-inslag. Utveckling av arbetsmetoder för 
förändringsarbete med IT-inslag ska integreras i verksamhetsutvecklingen… Ett allt bättre 
datorstöd för vården i Sverige gör det möjligt för både patienten och vårdgivare utanför 
landstinget att nå vårdinformation.(Landstinget 2009-2011, s 25; 22) 

Dessutom, lägger Landstinget betoning på ”medarbetarnas kunskaper om IT:s möjligheter att 
stödja verksamhetsutveckling ska förbättras så att nya arbetssätt stimuleras och nya 
förutsättningar för lärande, förnyelse och uppföljning utnyttjas. (s 24) 
IT -system stöd innebär kartläggningar, uppföljning av vårdprocesser, anpassning av IT 
system till att vårddokumentation kan följa patienter i hela vårdkedjan. (s 24). Dessutom ska 
Landstinget rapportera fullständigt till samtliga nationellt godkända och användbara register 
(s 25). 

7.5 Resultatsammanfattning  

Analys triangel användes som den centrala verksamhetens analysmodell. Spänningarna som 
uppstår mellan komponenterna i biståndsdelarna (den inre motsättningen) och mellan 
beståndsdelarna identifierades med hjälp av modellen (bild 1).  

Resultatet i avseende till tekniska och fysiska villkor visar att subjekt (respondent) har 
tillgång till vissa hjälpmedel som bil, telefon (mobil), anteckningsbok och penna, kontor 
(delar med andra i arbetsgemenskapen), distriktssjuksköterskors auktoriserade tillgång till 
PIS, sårvårds material (se bild 4). Dock, respondenten har ingen möjlighet att boka direkt eller 
spela in/skriva i dator när R är på hembesök hos patienter eller på primärvården på grund av 
att det inte finns dator på plats fast tiden finns, eller att hon inte har auktorisation till att ha 
tillgång till alla register (lägre formell kompetens) eller att de som har formell kompetens har 
högre status då prioriteras de när det råder bristande dator tillgänglighet.  
Vad det innebär är att det nuvarande arbetsvillkoret är olämpliga för sårvårds 
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verksamhetssystem ska uppnå den optimala kvaliteten.   

Vidare visar resultatet att motsättning i avseende till andra biståndsdelar lyfter fram ledarskap 
och beslutsfattande. Respondenten är anställd av hemsjukvården vilket innebär att 
hemsjukvårdens verksamhetschefs beslut som ska följas. Ledningens beslut som del av 
regelverket gör att respondenten blir omsatt till ett annat ansvarsområde under en viss tid. 
Chefen visar ingen hänsyn till respondentens alternativa förslag och det skapar risk att 
respondentens sårvårds arbete på vårdcentralen minskar eller avgår helt samt att hennes 
engagemang på Sårcentrumet blir hotat.  

Landstinget anses överordnade eller regelproducerade verksamhet i förhållande till sårvård 
inom hemsjukvården. Ett av mål som regelproducerade verksamhet Landstinget har haft är att 
upprätthålla kontinuitet vilket innebär att patienter ska få kontinuerlig kontakt med mer eller 
mindre samma personal för att undvika felbehandlingar eller prognoser. Samma krav ställer 
sårvård inom Sårcentrumet. Ett av kraven som hälso- och sjukvårdslag framställer i sitt 
lagdokument är att ”… tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården” 
(Hälso- och sjukvårdslag 1982:763, s 1).  

Landstinget står för kunskap och kompetensutveckling men samtidigt betonar Landstinget sin 
ekonomiska politik: nersänkningar och kostnadseffektivitet samt skapande av kapital. Den 
linjen betraktas som överordnad alla verksamheter (Landstinget 2009-2011, s 17).  

 

    

 

Bild 4. Spänningar mellan beståndsdelar i hemsjukvården i avseende till sårvårds verksamhet. 
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8. Resultat tolkning 
Resultatet visar att motsättningar inom hemsjukvården i förhållande till sårvård och som står 
för utvecklingsmöjligheter finns likaså på subjekt som på systemnivå.  

8.1 Subjekt och verksamhetsmål 

Subjekt i den här studien representerar sårvårds verksamhet som anses vara den centrala 
verksamheten i förhållande till expansivt lärandeteori men inom teorin kan den behandlas som 
objektverksamhet eller den lärande verksamheten också.  

Det är alltid subjektens (en individ eller en grupp på mikronivå) perspektiv som är 
utgångspunkt för analys. Dock, subjekt jag försöker gestalta här handlar om en enskild individ 
eller grupp som genom att ifrågasätta systemets icke-effektivitet kan förbli del i den 
kollektiva ansträngningen av transformation av ett verksamhetssystem. Expansivt lärandeteori 
beskriver den enskilde som bärare av motivet, motivet inbäddad i subjektens objekt. Frågan är 
då om den enskildas motiv är lika med det generella objektets motiv som är kopplat direkt till 
vilken nytta den tillför samhället. Engeström (et al, 2010) hävdar att motiv hos medarbetarna 
blir starkare om de ha en bra förståelse för verksamhetens mål och en bra förståelse för den 
historiska verksamhetsutvecklingen eftersom förståelsen inverkar på deras arbetsmotiv. 
Förståelsen höjer arbetarnas förmåga att, som Engeström skriver, ”…förstå sin arbetsprocess 
som en helhet och ta initiativ till att omforma den…” (et al, 2010, s 5).  
Respondenten i studien tillhör en större grupp kompetenta utövare av sårvård. Hon deltar 
aktivt i kompetensutvecklingen genom att praktisera sina kompetenser på olika vårdenheter 
samt hon är del av en mer avancerad kultur- historisk utvecklad verksamhet Sårcentrum. 
Under observationstillfällen och intervjuer kom det fram att respondenten har en djup 
förståelse av verksamhetens mål och vision. Hon upprepade många gånger missnöje med 
beslutsfattande på vertikal nivå och den bristande kommunikationen på horisontal nivå som 
inverkar negativt på hennes utövande av sårvård, hennes kompetensutveckling och 
kontinuiteten den centrala verksamheten försöker upprätthålla i kontakt med patienterna.   
 
8.2 Objekt som mötesplats 

Sårvård inom hemsjukvården är bara en del av hemsjukvårdens objekt. Sårcentrum har blivit 
specialiserad enhet inom primärvården därför Sårcentrumens objekt blir enbart sårvård. De 
två verksamhetssystem delar delvis på ett objekt, sårvård. Tredje generations 
verksamhetssystem (enligt Engeström; bild 2) presenterar minst två verksamhetssystem som 
delar samma objekt. Det gemensamma objektet anses vara en mötesplats för de verksamheter 
som delar samma objekt. Däremot pekar studiens resultat på att sårvård och hemsjukvård 
arbetar väldigt olika. Utifrån verksamhetsteori sådana system anses vara komplexa och de 
oftast överlappar varandra (Knutagård, 2003). Studien visar att de horisontala och vertikala 
relationerna mellan sårvård och hemsjukvård är bristfälliga. Möte mellan komplexa 
verksamheter kräver att medarbetarna och ledningen känner till de prioriteter verksamhets 
system delar. Dessutom är det av betydelse att de delar samma kognitiv eller teknologisk 
infrastruktur och att de stödjer varandras arbete (Nicolini et al, 2003). I förhållande till den 
vertikala dimensionen som avser relation mellan chef och det mötande verksamhetssystem 
har teorin påpekat att chefernas fokus oftast upprätthålls av inställning att upprätthålla 
kontroll över medarbetarna och att hålla det ekonomiska tänket överordnad verksamhets 
system (ibid.).     
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Sammanfattning 
Tolkning av resultatet visar att det råder olikheter i förhållande till mål, arbetssätt, 
prioriteringar hos sårvården och hemsjukvården.  Resultatet kan tolkas utifrån två perspektiv; 
subjekt och system perspektiv. Ur subjekt perspektiv ligger bristen i ett effektivt 
arbetsutövande i avsaknad av ett lämpligt hjälpmedel (digitalt- och on the move instrument). 
Det kallar jag för teknisk/ instrumentellt dimension. Det framkommer tydligt under flera olika 
observationstillfällen att R inte kan dokumentera information i direkt anslutning till utövande 
av sårvård på grund av olika anledningar. Informationen riskerar gå förlorad och det sätter 
patientens säkerhet i fara. 
Den andra tydliga problematiken som kopplas till system nivå ligger i det relationella 
dimensionen som behandlar interaktion/kommunikation mellan olika närliggande 
verksamheter. Interaktion kan behandlas ur två inriktningar och två kontext integrerade i 
varandra; horisontell/kontextuellt. Den horisontella riktningen anser alla medarbetare som 
delar den centrala verksamheten och som är del av den fysiska kommunikationen 
(kontextbundna).  Den vertikalt/icke-kontextuellt riktningen avser den överordnande- och 
regelproducerade verksamhet (Landstinget Blekinge; beslutsfattare eller höga chefer) som 
aldrig delar det kontextuella, fysiska kommunikativa rummet och som kommunicerar med 
andra delverksamheter genom tre kommunikationskanaler: mellan chefer, utvecklingsprojekt 
och styrdokument. Sådan kommunikation betecknas som vertikal/icke-kontextuellt. 
Verksamheter som överlappar varandra så som sårvård inom hemsjukvården, 
kommunikationen mellan de två delverksamheter kännetecknas av det som jag kallar för 
horisontellt/kontextuellt kommunikation. 
 

9. Diskussion 
I min studie visar resultatet att sårvård inom hemsjukvården är under väldig spänning där inre 
motstånd mellan den nuvarande och den potentiella objektverksamheten skapar ständig obalans 
i sårvårds verksamhet likaså ur subjekt perspektiv som system nivå.  

9.1 Instrument- Digitalt hjälpmedel  

Verksamhetsteori står för utveckling av verksamheter genom att skapa nya hjälpmedel för att 
underlätta utförande av en arbetspraxis. Lösningarna inom vården avser, bland annat den 
digitala tekniken. Digitaliseringen av patientjournaler har öppnat möjligheter för olika 
samarbetsformer mellan vårdpersonal men inte minst mellan vårdpersonal och vårdtagarna. 
Utvecklandearbetsforskning mobiliserar akademi (forskarna) att ingripa i själva arbetet 
tillsammans med praktiker. Ett sådant projekt har startat mellan Blekinge Tekniska Högskolan 
(arbetsvetenskap) och distriktsläkare Ruth Öien (sårvårds projekt ansvarig).   

Respondenten är själv insatt i samarbetsansträngningar mellan BTHs forskare och 
Sårcentrumsläkare att utveckla en minidator (utveckling av sårvårds IT; ur projektet mellan 
BTH och Sårcentrum ”Aktiv sårläkning”). Syftet med minidatorn har varit att den kan 
användas av sårvårds personal. Det skulle möjliggöra för dem att kunna lägga in information 
även under själva omläggningarna. Informationens syfte är att informationen skulle kunna 
registreras i både nationell sårvårds register RikSår och Landstingets PIS direkt efter att 
personalen har lagt in information i minidatorn.  
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Flera studier har påpekat att introduktion av sådana medel kräver tid för att utveckla. Under 
utvecklingsprocessen måste flera viktiga faktorer tas hänsyn till, exempelvis i avseende till 
överlappande verksamheter, hemsjukvård och sårvård. Även om hjälpmedel avser en del av 
övergripande verksamhet är det viktigt att andra delverksamheter är inkluderade i processen 
(Kylbäck, 2005). Respondenten är kompetent sårvårds undersköterska men hon ingår i ett annat 
verksamhetssystem också och utför andra arbetsuppgifter vid sidan om sårvård. Det kan betyda 
att digitala hjälpmedel kan utveckla bredare funktion som sträcker sin användbarhet över 
delverksamhetens gränser. Fortsättningsvis hävdar forskare att varje objekts orienterade insats 
måste integreras i hela system om insatsen ska vara effektiv.  

Det problematiska i avseende till subjekt (respondent) är inte bara tiden det tar för ett digitalt 
instrument att skapas och sedan användas som hjälpmedel i sårvårds praktik utan det som 
framkommer tydligt i resultatet är att ett digitalt hjälpmedel skulle frigöra utövande av den 
informella kompetensen. I nuvarande läge, avsaknad av det digitala hjälpmedlet förhindrar 
respondenten att använda sin informella kompetens. Det oskrivna regel ger ex. sjuksköterskan 
företräde när det finns ont om tillgängliga datorer. Respondenten måste ta tillvara när det finns 
lediga datorer som ingen annan inom arbetslaget behöver använda  i den givna stunden.   

Slutsatsen är att den digitala och mobila tekniken framställer den informella kompetensen 
framför den formella.     

9.2 Kommunikation mellan den centrala verksamheten och regelproducerade 
verksamhet 

Regelproducerade verksamhet (Landstinget) styrs av två dominerande objekt: att vara 
vinstdrivande och kompetensdrivande. Sårvården inom hemsjukvården strävar efter nya 
utvecklande former för att kunna praktisera god sårvård inom hemsjukvården. Landstinget 
ställer det ekonomiska faktorn som överordnade kompetensutveckling och utveckling av IT 
inom vården. Dessutom upprätthålls kommunikationen mellan Landstinget och andra 
delverksamheter genom mellanchefer, utvecklingsprojekt och styrdokument. 
Kommunikationen förutsätter icke kontextuellt baserad vertikal kommunikation. Sådan 
kommunikation kan upplevas trög av medarbetarna där kreativa ansträngningar inte når fram 
snabbare. 

Studiens resultat i avseende till hur sårvård utförs inom hemsjukvården har utgått ifrån 
verksamhetsteoretisk perspektiv och speciellt ifrån den tredje generations modell (bild 3). 
Objektmöte som centralt för interaktion mellan de två verksamhetssystem har egentligen inte 
skett. Det som visade sig vara den största orsak har varit mellanchefens förhållande mot den 
mer avancerade kultur- historisk form av sårvården. Forskningen stödjer påståenden att de 
vertikala hindren för att två verksamhetssystem ska uppnå positivt objektmöte handlar om den 
ena chefernas fokus på upprätthållning av ordning och reda över medarbetarna samt deras 
fokus på andra objektmotiv inom regelproducerade verksamhet, vinstdrivande.  

I förhållande till den relationella dimensionen i frågan om den vertikala kommunikationen har 
flertal studier visat att vissa objekt tenderar att ha motsatta utvecklingsinriktningar 
(Engeström et al, 2010).  Dessutom har analysen i studien visat att regelproducerade 
verksamhet har tydligt två egenskaper eller två objekt så som vinstdrivande och utvecklande. 
Som tydlig kommer fram är att båda är i spänning med varandra samtidigt som båda två 
tenderar att utvecklas.  Puonti kallar det för „dubbel riktning“ (2004 i Engeström et al, 2010, 
s 9).  
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Dock, expansivt lärande teori hävdar att lärandeprocess handlar om individer samlade i en 
medveten samverkan att hitta effektiva sätt att inverka på objekt. Dessutom, expansionen är 
bara möjlig om individerna är medvetna om målen samt att de målen kan relateras till vad 
målen betyder för samhället i stort. 

Slutsats 

Min slutsats är att överordnade verksamheter (där makten sitter) måste hitta nya 
kommunikationskanaler till att nå medarbetarna som drivs av det expansiva tänkandet. Skulle 
det utvecklas mer kontextbundna (digitala) kommunikations instrument skulle då 
objekttransformation som bärande begrepp inom expansivt lärande blir ett effektivt sätt att 
utveckla verksamheter. 

Ur subjekt perspektiv, utveckling av nya digitala hjälpmedel frigör den informella 
kompetensen hos medarbetarna. Den formella kompetensen blir inte längre en broms får de 
medarbetare som saknar den utan kan de delta i verksamhetsutveckling på lika villkor. 

9.3 Fortsatt forskning  

Resultatens tolkning och diskussion har ledd till att nya frågor kommit fram som kan vara 
intressanta för arbetslivspedagogik, även inom andra pedagogisk-teoretiska ramar. De 
frågorna behandlar betydelse av digitala hjälpmedel och handlar om på vilket sätt skulle en 
teknisk lösning som den vertikala kommunikations kanal påverka verksamhetsutveckling 
samt hur kan organisationerna dra nytta av den informella kompetensen som sitter hos 
medarbetarna i avseende till det digitala hjälpmedlet.   
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