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Abstract 

ERCP is a complicated internal surgical operation that is performed by 

using endoscopy. The ERCP department at the Karolinska University 

Hospital often received patients from the ERCP department in Visby 

due to the operation’s expected complexity. Since a while back are they 

instead been giving distance consultation during ongoing operation to 

the ERCP department in Visby. The Distance consultation creates a 

virtual team that gives new human, technological and organizational 

challenges. 

The purpose of this study was twofold: the first was to gain a deeper 

knowledge of how a HMO-perspective together with a service design 

tool could be applied at the specific case, the second was to answer how 

chosen factors that are critical for geographically separated teams was 

supported and inhibited in the chosen case study. 

An observation and interview study with the help of the service design 

tool Blueprint was performed with involved personnel for the distance 

consulting, followed by a thematic analysis of transcribed data. The out-

come of the analysis highlights technical difficulties and a fellowship 

system used by the surgeons that is important for the virtual teams per-

sonal relations, trust and culture. The outcome is discussed from a hu-

man, technological and organizational perspective.  

The combination of HMO and service design worked for this case study 

and can be a powerful combination. However the study could have been 

better optimized by integrating the two better and more extensively used 

the service design tool Blueprint. Learning points on how this can be 

done in future studies are described. 



Sammanfattning 

ERCP är ett komplicerat invärtes kirurgisk ingrepp som genomförs med 

hjälp av endoskopi. ERCP-avdelningen vid Karolinska Universitetssjuk-

huset tog tidigare ofta emot patienter från ERCP-avdelningen på Visby 

på grund av operationens förväntade svårighet. Nu har de istället sedan 

en tid tillbaka givit distansguidning under pågående operationen till 

ERCP i Visby. Distansguidningen skapar ett virtuellt team som ger nya 

mänskliga, tekniska och organisatoriska utmaningar.  

Syftet med denna studie var tvåfaldigt: det ena att fördjupa kunskapen i 

hur ett MTO-perspektiv tillsammans med ett tjänstedesignsverktyg 

kunde appliceras på det specifika fallet, det andra var att svara på hur 

utvalda faktorer som är kritiska för fysiskt åtskilda teams stöddes och 

hämmades i den valda fallstudien.  

En observation- och intervjustudie med hjälp av tjänstedesignsverktyget 

Blueprint utfördes med involverade personer för distansguidningen med 

efterföljande tematiskt analys av transkriberad data. Utfallet av analys 

belyser tekniska svårigheter och ett lärlingssystem mellan kirurgerna 

utanför distansguidningens av ERCP organisatoriska kontroll som är 

viktig för det virtuella teamets personliga relationer, tillit och kultur. En 

diskussion förs ur ett mänskligt, tekniskt och organisatoriskt perspektiv. 

Kombinationen av MTO och tjänstedesign fungerade för denna fallstu-

die och kan vara en kraftfull kombination. Dock anses studiens utfö-

rande kunna optimeras för att bättre integrera de två och utnyttja tjäns-

tedesignsverktyget Blueprint ytterligare. Lärdomar i hur detta kan göras i 

framtida studier beskrivs. 
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1. Inledning 

Genom att kombinera endoskopi och röntgen utförs kirurgiska ingrepp 

invärtes i gallgångarna genom Endoskopisk Retrograd Cholangio 

Pancreaticografi, förkortat ERCP. Personalen under operation av ERCP 

använder sig av bild- och videokällor från röntgen samt kameran på 

endoskopet för att genomföra operationen. Den gemensamma kun-

skapen av de involverade i operation behövs från samtliga roller för att 

ta beslut om handlingar och val som måste göras under operation. För 

att öka den samlade kunskapen inom teamet har handledning genom 

distansguidning under pågående ERCP-operation inletts mellan två 

sjukhus i Sverige. Lyckade försök av distansguidningen har gett upphov 

till tjänsten ska utvidgas till andra sjukhus. Inför denna förändring står 

organisationen, tekniken och människorna involverade inför en utveckl-

ing som ska systematiseras på ett säkert sätt för att försäkra patientsä-

kerheten. 

Det är under stöd av Innovationshubben som Karolinska Universitets-

sjukhusets ERCP-avdelning har genomfört positiva initiala tester av 

distansguidning av ERCP (Påhlsson, o.a., 2013). Som en första introdu-

cering har detta testats mellan Karolinska Universitetssjukhuset och 

Visby (Påhlsson, o.a., 2013). Konceptet med vård på distans ger enligt 

Karolinska Universitetssjukhuset (2015) både fördelar för patienten och 

för sjukvården. Patienten slipper förflytta sig mer än absolut nödvändigt, 

vilket eliminerar risker vid förflyttning, samt att tid sparas in. Sjukvården 

undviker de kostnader som kommer med patient- eller läkarförflyttning-

ar. En mer jämlik vård över landet kan även erbjudas. 

Kommunikation genom digital teknik förändrar sättet vi kommunicerar 

på jämfört med att tala ansikte mot ansikte i samma tid och rum (Clark 

H. , 1996). Smågester, ansiktsuttryck, ögonkontakt, tonlägen med mera 

som stärker kommunikation begränsas eller försvinner helt på grund av 

distansförhållandet (Daim, o.a., 2012; Habib, 2000; Clark H. , 1996). 

Kultur, personliga relationer, tillit och teknologi är exempel på kritiska 

faktorer som försvagas och påverkar kommunikation inom teams som 

är fysiskt separerade (Daim, o.a., 2012; Zhang, o.a., 2008; Mitchell & 

Zigurs, 2009; Lipnack & Stamps, 2000). Under distansguidningen av 

ERCP är rådgivningen, det vill säga kommunikationen mellan parterna 

inom teamet tjänsten som erbjuds. Kvalitén på tjänsten avgörs därmed 

hur väl kommunikationen inom teamet kan genomföras. Att uppnå en 

så god kommunikation som möjligt inom teamet är på så sätt en fråga 

om operationens framgång och patientens säkerhet. Att designa en så 

bra tjänst som möjligt som stödjer utförandet av distansguidningen av 

ERCP är därför av intresse för patientsäkerheten. 

Att applicera ett MTO-perspektiv innebär att involvera likväl de mänsk-

liga, tekniska som de organisatoriska aspekterna i en analys (Ödegård, 

2013; Eklund, 2003). Människor och teknologi särskiljs inte på en funkt-
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ionell nivå (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, 2005). De 

organisatoriska aspekterna innefattar de arbetsförutsättningar arbetet 

sker inom där de anställda människorna förhöjs till de roller de innehar, 

snarare än de individer de är (Westlander, 1999a; Westlander, 1999b). 

Människor flyttas på detta sätt ut från föreställningen att de kan förvän-

tas agera perfekt, istället kan latenta fel kan identifieras och en systema-

tisk förbättring ske (Hollnagel & Woods, Joint Cognitive Systems, 

2005). Att applicera MTO-perspektivet på tjänsten distansguidning av 

ERCP innebär att utvärdera en tjänst och att ta med samtliga tre per-

spektiv, M:et, T:et och O:et, i analysen. 

Under 90-talet utökades intresset för tjänstedesign som forskningsfält 

efter att Shostack (1982) började med att dra en linje mellan processer 

och produkter på 80-talet. Som en tvärvetenskaplig ansats (Stickdorn & 

Schneider, 2011) åsyftar tjänstedesign att skapa och utveckla effektiva 

och användbara tjänster för kunder och organisationer med hjälp av 

metoder och verktyg som används på ett kreativt sätt (Moritz, 2005). 

Många av de verktyg som används inom tjänstedesign är olika typer av 

visualiseringar, som främst syftar till att förenkla, konkretisera och stödja 

idéer, utvecklingsförslag och relationer mellan agenter och artefakter 

(Segelström & Holmlid, 2009; Polaine, Lovlie, & Reason, 2013; Kimbell, 

2009). En typisk abstrakt, diakron visualiseringsform är så kallade flö-

den, där Blueprints är en vanlig form (Stickdorn & Schneider, 2011). 

Blueprints används vanligtvis i samarbete med aktörer för att förstå 

olika aktörers uppfattning om den process de är en del av (Stickdorn & 

Schneider, 2011). 

Inom tjänsteorganisationer kategoriserar Bruzelius och Skärvad (2011) 

kunskapsorganisationer som organisationer med icke-standardiserade 

tjänster där de utförande av tjänsten är kritiska för verksamheten. Inom 

ERCP-teamet är den kirurg som erbjuder distansguidningen denna kri-

tiska resurs. Att applicera MTO-perspektivet och element från tjänste-

design, två relativt nya forskningsfält, kan brygga för överskridande me-

todanvändning mellan de båda forskningsfälten. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att genom att fördjupa kunskapen i hur väl 

kombinationen av två forskningsfält, MTO och tjänstedesign, gemen-

samt kan användas för att studera kunskapsorganisationer så som vår-

den. Mer specifikt behandlas distansguidningen av ERCP vid Karolinska 

Universitetssjukhuset. Fokus för studien kommer att vara på faktorer 

kritiska för kommunikation inom distansteams, nämligen kultur, person-

liga relationer, tillit och teknologi, samt att kritiskt utvärdera hur väl 

kombinationen av MTO och tjänstedesignsverktyget Blueprint fungerar 

i den valda domänen.  

Studiens forskningsfrågor är: 
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1. Hur väl fungerar det att applicera ett MTO-perspektiv tillsam-

mans med användandet av servicedesignsverktyget Blueprint i 

en fallstudie av en kunskapsorganisation? 

2. Hur upplevs faktorerna personliga relationer, kultur, tillit och 

teknologi stödjas och hämmas vid distansguidningen av ERCP?  
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2. Teoretisk bakgrund 

Distansguidningen av ERCP beskrivs av det team och människor det 

består av, för att sedan genom forskning inom Computer-Supported 

Collaborative Work (CSCW) placeras in hur teamet är i beroende av de 

teknologiska förutsättningarna för att agera, speciellt på grund av tea-

mets fysiska åtskiljning. Kultur, personliga relationer, tillit och teknologi 

är fyra faktorer av speciell vikt i dessa typer av geografiskt separerade 

teams. 

Som en del av en större organisation sätts distansguidningen in i ett 

organisationsperspektiv. Detta bygger in på att ett MTO-perspektiv är 

ett givande synsätt för att förstå helheten, det vill säga de organisato-

riska, tekniska och mänskliga aspekterna. Tjänstedesign och använd-

ningen av Blueprints kan vara ett potentiellt kraftfullt verktyg för att 

stödja MTO-perspektivet i datainsamlingsfasen. 

2.1. Virtuella team 

En grupp kan definieras som två eller flera individer som är beroende av 

varandra och påverkar varandra genom ett socialt samspel (Bruzelius & 

Skärvad, 2011). I vardagligt bruk används orden grupp och team nästin-

till som synonymer, men kan särskiljas åt i att team, utöver kraven för en 

grupp, delar uttalade mål och har kompletterande kompetenser för att 

uppnå dessa mål.  

Ett virtuellt team är ett team som utöver definitionen av ett reguljärt 

team är beroende och sambundna av information- och kommunikat-

ionsteknologi för att arbeta tillsammans (Bruzelius & Skärvad, 2011; 

Mitchell & Zigurs, 2009; Lipnack & Stamps, 2000). Vid distansguidning 

av ERCP är den rådgivande läkaren och operationsteamet i ett socialt 

samspel, den rådgivande läkaren önskar påverka operationsteamets utfö-

rande med den rådgivning som ges. Det gemensamma uttalade målet är 

att genomföra en lyckad operation stärks genom den rådgivande läka-

rens kompetens. Vid distansguidning av ERCP bildas därmed ett virtu-

ellt team enligt ovan nämnda definitioner. 

Zhang med flera (2008) tillägger inget nytt i sin definition vad ett virtu-

ellt team är, men lyfter fram vad det innebär att vara geografiskt åtskild 

och mellan vilka kommunikationen sker. Under distansguidning av 

ERCP rådgiver den konsulterande läkaren hela operationsteamet genom 

en ljud- och en videolänk. Operationssalen i sin tur kommunicerar med 

den rådgivande läkaren under samma förutsättningar. Enligt Zhang med 

flera (2008) kan delar av ett virtuellt team vara geografiskt sammansatt, 

medan andra delar är åtskilda. Konstellationen av ett virtuellt team varie-

rar i uppsättning, kommunikationsformer, beroenden och tidsformer 

och är något som bör tas i beaktande, något som forskningsområdet 

Computer-Supported Collaborative Work bemöter. 

2.2. Computer-Supported Collaborative Work 

Kooperativt arbete enligt Schmidt och Bannon (1992) innebär att det 

finns ett ömsesidigt beroende i det arbete som sker. För att det koopera-
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tiva arbetet ska utmynna i något positivt för samtliga individer behöver 

samtliga ålägga resurser för att bibehålla ett gott samarbete (Schmidt, 

1990). Inom distansguidningen av ERCP lägger kommunikationstek-

nologin förutsättningarna för kommunikation, men även den förmåga 

de i teamet har att förstå varandra. 

 

Figur 1. Distansrelationen inom ERCP 

Ett CSCW kan kategoriseras utefter tid och rum som beskriver den kon-

text ett CSCW agerar inom (Baecker, Grudin, Buxton, & Greenberg, 

1995). Detta bildar fyra olika kontexter: 

 På samma plats i samma tid 

 samma plats vid olika tider 

 olika tider och olika platser 

 samma tid men olika platser 

Samma tid men olika platser är densamma definition som forskning 

inom virtuella teams berör: individer som är ömsesidigt beroende av 

varandra som arbetar mot gemensamma mål, synkroniserat i tid men 

fysiskt distanserade (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

2.2.1. Faktorer inom fysiskt distanserade teams  

Utifrån studier av virtuella team och CSCW har forskning bedrivits för 

att studera teams som arbetar under distansförhållanden i samma tid. 

Nedan följer fyra faktorer som identifierats av speciell vikt inom virtu-

ella teams av flertalet forskare.  

Kultur 

Den kulturella faktorn berör hur individers bakgrunder påverkar arbets-

sätt och uppfattning av den information dessa får. Exempelvis landstill-

bördighet eller utbildnings- eller arbetsbakgrund påverkar därmed 

kommunikation inom teamet (Daim, o.a., 2012). Det Daim med flera 

(2012) nämner i detta är inget unikt för virtuella teams i sig utan att kul-

tur inom ett fysiskt distanserat team skapas svårare och olika kulturer är 

svårare att överbrygga. Troligen är det svårare att brygga och skapa för-
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ståelse för teamets olika bakgrunder i ett virtuellt team gentemot ett som 

är geografiskt samlat, på grund av de kommunikationsbegränsningar 

som skapas av distansförhållandet (Daim, o.a., 2012). Arbetskulturer 

skiljer sig mellan länder, även inom norden och inom arbetsplatser 

(Hofstede, 2001; Grenness, 2003).  

Personliga relationer 

Personliga relationer, eller bristen av dem, är något som enligt Daim 

med flera (2012) kommer av att kommunicera med distansteknologi. På 

grund av distansteknologi försvinner eller försvagas vår kommunikation 

och gör det som sägs svårare att tolka. Ytterligare sker kommunikation 

när det behövs, varav naturliga sociala förekomster inom teamet saknas, 

vilket stärks ytterligare av kulturella skillnader (Daim, o.a., 2012). 

Ovanstående innebär även att bristen på personliga relationer skapar i 

sin tur minskad tillit. 

Tillit 

Tillit inom ett virtuellt team uppkommer snarare från det virtuella tea-

mets upplevda förmåga att utföra uppgifter, snarare än att ha goda relat-

ioner (Iacono & Weisband, 1997). Ytterligare har organisationen har en 

stor påverkan på tillit inom virtuella teams (Costa, 2003). En litteratur-

studie av Zhang med flera (2008) har genomförts med syfte att ge klar-

het över de definitioner som används för tillit i virtuella teams. Den 

vanligast förekommande definitionen kommer Zhang med flera (2008) 

fram till är: 

"Villigheten av en part att göra sig sårbar för handlingar av en an-

nan part, baserat på förväntningar att denna part ska utföra speci-

fika handlingar som är viktiga för den utsatta parten, oavsett om den 

utsatte parten kan övervaka eller kontrollera den andra parten" 

(Mayer, Davis, & Schoorman, 1995, s. 712, fritt översatt) 

Resultatet av litteraturstudien (Zhang, o.a., 2008) beskriver hur socioe-

motionella processer (exempelvis personliga relationer och tillit) samt 

uppgiftsprocesser (exempelvis förtroende för kommunikationsflöde, 

organisations-, kunskaps- och kompetenstillit) som råder inom det vir-

tuella teamet vid input, ger upphov till en output. Teknologin är det som 

bryggar och möjliggör arbetet i sig och relationsbyggande inom det vir-

tuella teamet. 

Teknologi 

Teknologin är det som möjliggör och binder ihop det virtuella teamet 

(Daim, o.a., 2012). Det är genom teknologin som kommunikationen 

genomförs, och kan därmed antingen stärka eller hämma kommunikat-

ionen. Inget enskilt distansverktyg idag ersätter att prata ansikte mot 

ansikte i traditionell form (Daim, o.a., 2012). 

Teknologin måste stödja de aktiviteter som önskas utföras, varav ett 

lämpligt sätt att göra detta är genom användarcentrerad design 

(Goodwin, 2009). Användarcentrerad design innebär att för design som 
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görs finns det en eller flera påtänkta användare som kan definieras, 

varav designen görs utifrån användarnas behov (Goodwin, 2009). 

2.2.2. CSCW i ett större perspektiv 

Schmidt och Bannon (1992) lägger även fokus på det större perspektiv 

CSCW bör ses inom: 

 CSCW är antingen stora, eller inbäddade i ett större system som 

påverkar det CSCW som är i fokus 

 Studier av CSCW behöver inte nödvändigtvis begränsas till 

formella strukturer av organisationer 

 Vilka som är en del av ett CSCW varierar 

 CSCW skapas för att hantera eller uppnå något, sedan bryts det 

ned 

 I och med att kräv ändras förändras interaktion förändras 

 CSCW är distribuerade i tid och rum 

I fallet av distansguidning av ERCP är teamet fysiskt distanserat och 

bryggar mellan olika sjukhus inom sjukvården. De organisatoriska fak-

torerna bör därmed betraktas för att förstå vilka förutsättningar teamet 

agerar efter. 

2.3. Organisationsteori 

En formell organisation definieras av Bruzelius och Skärvad (2011) som 

ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter för att uppnå vissa 

mål. En formell organisation kännetecknas av dess arbetsfördelning och 

specialisering, den samordning och styrning som finns genom dess le-

darskap och gentemot de mål organisationen har. Organisationsteori är 

samlad kunskap för att beskriva, analysera och förstå organisationer, till 

skillnad mot management, vars fokus är att leda, styra och utveckla or-

ganisationer. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

En arbetsorganisation är en organisation vari det har bestämts var, hur 

och när man arbetar, vem som utför arbetet och i vilket tempo arbetet 

ska ske i (Arbetsmiljöverket, 2014). Samarbete och samspel mellan 

människor och hjälpmedel, ofta tekniska, är centralt i det som skapar en 

arbetsorganisation. Inom arbetsorganisationen uppstår även normer och 

en kultur, vilket påverkar arbetet inom organisationen. Inom varje orga-

nisation uppstår därmed alltid vad som kallas en informell organisation, 

som fungerar parallellt med den formella organisationen. Vikten av den 

informella organisationen är omdiskuterat, men önskas en organisation 

förstås i hur den faktiskt fungerar, bör den informella organisationen tas 

i beaktande. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

Arbetsorganisationer kan differentieras genom att kategorisera organi-

sationer som tillverkande organisationer eller serviceorganisationer. Ser-

viceorganisationer utmärker sig främst gentemot tillverkande organisat-

ioner i att tjänsten som erbjuds är immateriell. Den är även svår att de-

monstrera eller att kunna försäkra kvalitén före köp. Kunden deltar ofta 

direkt i produktionen av tjänsten. Rådgivningen som ges vid distans-

guidningen av ERCP är en immateriell tjänst som produceras i samband 
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med att den ges. För distansguidningen visades dess positiva effekt i 

mindre skala i och med samarbetet med Visbys sjukhus (Påhlsson, o.a., 

2013). (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

Serviceorganisationer som arbetar med komplexa och icke-

standardiserade tjänster där de utförande av tjänsten är kritiska för verk-

samheten kallas kunskapsorganisationer. Som distansguidande läkare av 

ERCP vid Karolinska Universitetssjukhuset, är de denna kritiska resurs. 

Organisationen kring distansguidning av ERCP kan därmed definieras 

som en kunskapsorganisation. (Bruzelius & Skärvad, 2011)  

Det läkarna erbjuder vid distansguidningen av ERCP är sitt humankapi-

tal, det vill säga sin kompetens och förmåga att utföra sina arbetsuppgif-

ter (Karlsson, 2011). Strukturkapital är vad organisationen erbjuder för 

att de anställda ska kunna få nytta av och utveckla sitt humankapital 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Praktiskt kan strukturkapitalet innebära 

hårdvara, mjukvara, återkomst till databaser, kommunikationsvägar och 

organisationsstruktur (Karlsson, 2011). En organisations totala kun-

skapskapital består av dess humankapital och strukturkapital, och hur 

väl dessa två främjar varandra (Bruzelius & Skärvad, 2011). Humankapi-

tal och strukturkapital är i ett konstant dynamiskt beroendeförhållande 

som kan leda till motsättningar eller stärka varandra (Bruzelius & 

Skärvad, 2011).  

Motsättningar kommer ofta inom kunskapsorganisationer på grund av 

meningsskiljaktigheter mellan det professionella utövandet och organi-

sationens företagskompetens, det vill säga att gå runt ekonomiskt och 

växa (Bruzelius & Skärvad, 2011). Humankapitalet, det professionella 

utövandet är kritiskt för organisationens fortlevnad (Bruzelius & 

Skärvad, 2011). Att ge systematiskt stöd för det virtuella teamets för-

måga använda att sin kompetens är ett sätt som strukturkapitalet därmed 

stödjer humankapitalet. 

Distansguidningen av ERCP innefattar flera individer inom ett virtuellt 

team som arbetar fysiskt åtskilda med hjälp av tekniska hjälpmedel un-

der organisatoriska förutsättningar. I komplexa system som dessa läm-

par det sig att applicera en så kallad MTO eller systemsyn (Ödegård, 

2013; Eklund, 2003). 

2.4. MTO-perspektiv 

Traditionellt har människan setts som en störande faktor mot ett 

systems försök att minska mängden variation i systemet (Hollnagel, 

2012). Systemets robusthet och därmed säkerhet kom ifrån att ha foku-

serat på att utveckla de tekniska aspekterna, vilket förhindrade en mängd 

möjliga fel. I uppkomna fel lades stor mängd av skulden på mänskligt 

felhandlande, därav forskningsfokus låg ett tag inom området av 

”mänskliga fel” och hur de kunde elimineras (Eklund, 2003). En ut-

veckling ur denna tid är hur det uppmärksammandes att organisationen 

hade en stor påverkan på arbetet i stort och innehöll problem med för-

bättringspotential (Eklund, 2003). Dessa tre individuella fokus samman-

slagna är det idag som har växt till begreppet MTO (Eklund, 2003) och 

att dessa tre aspekter ska samtidigt tas i beaktning (Westlander, 1999a). 
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MTO-perspektivet är uppkommet inom kärnkraftsverksamheten men är 

inte begränsat till denna domän (Eklund, 2003). Att applicera MTO-

synsättet innebär att inkorpirera de mänskliga, tekniska och 

organisatoriska aspekterna i samma analys, vilket bilder en systemsyn på 

det som studeras (Eklund, 2003; Ödegård, 2013). Systemsynsättet 

öppnar upp för nya sätt att se på och kunna påverka ett arbetes säkerhet 

(Hollnagel & Woods, 2005; Ödegård, 2013; Reason, 2008). Utifrån 

MTO-perspektivet är mänskliga fel sammanflätade med artefakter och 

organisationsstrukturer, allt skapade av människor (Committee on 

Quality of Health Care in America, Institute of Medicine, 2000). Fokus 

kan dock ligga på en eller två av de tre aspekterna, med huvudpunkten 

är att alla tre måste inkludes för att perspektivet ska vara lyckat 

(Berglund & Karltun, 2007).  

Organisationsaspekten representerar ofta inom MTO människor på ett 

upphöjt, förenat sätt (Westlander, Focus on Humans in Research on 

Work Development., 1999a). Individerna i sig är inte i fokus, utan hur 

arbetet är organiserat och strukturerat är i fokus (Westlander, 1999b). 

Ansvar, makt, policies, mål och kommunikationsvägar är exempel på 

vanliga organisationsaspekter (Berglund & Karltun, 2007). Den 

mänskliga aspekten kan innebära olika nivåer och bör anpassas efter vad 

som lämpar sig bäst för studien; i denna fallstudie innebär det specifika 

individer på en psykologisk och social nivå (Daniellou, 2001). Detta 

innebär vart varje individ är unik och är i socialt samspel med andra 

människor. Den tekniska aspekten kan innebära i grunden all involverad 

teknik som används inom systemet (Wäfler, 2001). 

MTO som ett synsätt påverkar vad som innefattas inom studien 

(Hollnagel & Woods, 2005; Ödegård, 2013; Reason, 2008), men kan 

även användas för att kategorisera och presentera resultat och analys i 

studier genom att skifta fokus mellan M, T och O (Berglund & Karltun, 

2007). Tjänstedesign är i relation till andra forskningsfält relativt nytt 

med fokus på tjänsters struktur. Distansguidningen av ERCP som kan 

ses ur ett MTO-perspektiv är som en tjänsteorganisation även intressant 

ur ett tjänstedesignsperspektiv. 

2.5. Tjänstedesign 

Shostack (1982) ses som en initiator av den akademiska linjen inom 

tjänstedesign, när han började dra linjer mellan processer och produkter. 

Detta har sedan fört sig vidare för en koncentrerad undersökning av 

tjänster, bland annat hur tjänster är strukturerade och vad som når mot-

tagaren av tjänsten (Moritz, 2005). Det är dock under 90-talet som den 

första boken inom tjänstedesign gavs ut (Erlhoff, Mager, & Manzini, 

1997).  

Tjänstedesign är ett nytt holistiskt, multidisciplinärt och integrativt om-

råde. Tjänstedesign tillämpas för att förbättra tjänster och göra dem mer 

innovativa, nyttiga, användbara och önskvärda för kunder likväl som 

mer effektiva för organisationer (Moritz, 2005). Som en ny tvärveten-

skaplig ansats finns det inget enhetligt formulerat språk eller riktlinjer 

för hur tjänstedesign ska utföras eller användas (Stickdorn & Schneider, 
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2011). Uppvuxet ur olika discipliner och öppenhet i användandet öpp-

nar tjänstedesigns utförande för att samarbete med andra, likartade fält. 

En av de viktigaste grundstenarna inom tjänstedesign är att försöka ap-

plicera ett helhetsperspektiv med fokus på användarna av tjänsten 

(Moritz, 2005). Tjänster ses på så sätt ofta som system som består av 

människor, artefakter och interaktionen mellan dessa (Moritz, 2005), 

och kan därmed ses som nära besläktat med MTO-perspektivet. 

2.5.1. Externa representationer 

I syfte att fördjupa vår förståelse för och dra slutsatser om världen runt 

omkring oss skapar vi representationer. Vi kommenterar dem, förändrar 

dem, jämför dem och utför diverse andra manipulationer (Kirsh, 2010) 

Kirsh (2010) Argumenterar för att mycket av tänkande kretsar kring att 

interagera med externa representationer och att dessa representationer i 

vissa fall inte kan skapas och simuleras enbart genom tänkande, utan att 

den kognitiva förmågan stärks tillsammans med representationerna. 

Mycket av styrkan i externa representationer ligger i att individer anting-

en själva eller i grupp kan interagera med representationen. Genom in-

teraktion görs information lättare att bearbeta effektivt än genom enbart 

tänkande (Clark A. , 2009; Kirsh, 2010). 

2.5.2. Visualiseringar 

Tjänstedesigners använder sig i stor utsträckning av olika visualiserings-

tekniker för att tolka och arbeta med insamlad data. Visualiseringar blir 

på så sätt tidiga modeller som används för att skapa förståelse för både 

problem- och lösningsrymden (Segelström & Holmlid, Visualization as 

tools for research: Service designers on visualizations, 2009). 

Inom tjänstedesign finns det många verktyg och metoder som kan an-

vändas för att främja utformningen av tjänster och produkter i iterativa 

projekt. Experimentellt användande av befintliga verktyg och metoder 

inom nya områden och av andra syften har gett upphov till att nya verk-

tyg har utvecklats (Stickdorn & Schneider, 2011). Stickdorn & Schneider 

(2011) menar att det inte finns något rätt eller fel i hur dessa verktyg kan 

användas, och uppmuntrar till ett fortsatt experimentellt användande. 

Visualiseringar är ett väldigt vanligt verktyg som används inom tjänste-

design för att utvärdera eller utveckla en tjänst. Många tjänstedesigners 

är överens om att visualiseringar kan hjälpa till med att konkretisera 

abstrakta idéer och göra de mer påtagliga (Segelström & Holmlid, 2009; 

Polaine, Lovlie, & Reason, 2013; Kimbell, 2009). Kimbell (2009) skriver 

att visualiseringar kan användas som verktyg för att representera kom-

plexa relationer i form av spatiala relationer istället för att skriftligt och 

muntligt beskriva sammanhanget. Detta innebär att visualiseringar kan 

användas för att enkelt kommunicera information och kunskap Det 

innebär att det kan bli lättare att uttrycka sig genom visualiseringar för 

att sakligt beskriva något som kan anses svårt att uttrycka i ord. 
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Flöden och Blueprints 

Det finns flera typer av visualiseringsverktyg och vilka som skapas och 

används beror på den information ska representeras samt hur det önskas 

att informationen representeras. Diana, Pacenti & Tassi (2009) gör en 

distinktion mellan olika visualiseringar genom kategorisera visualisering-

arna i om de är synkrona eller diakrona samt om data presenteras i kro-

nologisk ordning eller inte. Är en visualisering diakron presenteras in-

formation i kronologisk ordning. Abstrakta visualiseringar presenteras 

ofta med någon form av kodat språk eller med ikoner och symboler.  

 

Figur 2. Diagram av de visualiseringskategorier som Diana, Pacenti och Tassi (2009) definierar. 

Så kallade flöden faller under den kronologiska, diakrona kategorin. En 

av dessa flödesformer är så kallade Service Blueprints, eller helt enkelt 

Blueprints.  

Stickdorn & Schneider (2011) beskriver Blueprints som ett verktyg som 

används för att specificera och beskriva varje aspekt av en tjänst. Detta 

innebär att inkludera olika involverade aktörers perspektiv på en och 

samma tjänst, där de får beskriva de delar de är en del av. Vanligtvis 

består en Blueprint överst av ett fysiskt bevis som delas ut under proces-

sen. Översta aktören är sedan kunden i fråga, vilket följs av en ”interakt-

ionslinje” som avser att separera allt som sker av någon annan aktör än 

kunden. Därefter kommer ”synlighetslinjen”, där allt sker som kunden 

aldrig ser eller tar del av, men ändå sker i tjänsteprocessen. Allting pre-

senteras i kronologisk ordning, så det som presenteras längst till vänster 

händer först och saker som ligger på samma ställe i tidsaxeln men i olika 

skikt av visualiseringen sker samtidigt. 
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Figur 3. Ett exempel på hur en Blueprint kan se ut 

På grund av tjänstedesignsverktygens kreativa och experimentella an-

vändning finns det versioner med olika lösningar på hur flöden och 

Blueprints använts. Ovan nämnda delar i en Blueprints struktur är dock 

en bas att stå på. Exempelvis Blueprint+ (Aebersold, Bossart, Polaine, & 

Mettler, 2009) har en tidsindikator istället för en fysisk representation, 

som istället är visualiseras i interaktion mellan aktörer, se Figur 4. I 

samma exempel har interaktions- och synlighetslinjen tagits bort och 

aktörerna presenteras i ordningen av hur långt bort interaktionsmässigt 

de är från kunden. 

Som exemplet med Blueprint+, där flera aktörer interagerar i tjänsten 

öppnar verktyget för att låta varje aktör beskriva sin upplevelse av en 

interaktion med en tjänst öppnar för att belysa uppfattningslikheter och 

skillnader på samma flöde. 
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3. Metod 

Metoddelen nedan förklarar först de antaganden och ansatser denna 

studie är gjord utifrån för att sedan följas upp med det praktiska utfö-

randet och motiven till tillvägagångssättet. Datainsamlingen skedde först 

med en initial observationsperiod, för att sedan gå över till semistruktu-

rerade intervjuer med hjälp av tjänstedesignsverktyget Blueprint. Avslut-

ningsvis beskrivs utförandet av den tematiska dataanalysen. 

3.1. Filosofiska antaganden och metodansats 

Deskriptiva studier som denna saknar oftast hypoteser och använder sig 

istället av öppna forskningsfrågor. För denna studie användes de öppna 

forskningsfrågorna för att explorativt insamla kunskap inom den defini-

erade domänen. Det epistemologiska förhållningssättet i denna studie är 

därmed empirisk, att kunskaper kommer av iakttagelser av världen. On-

tologiskt utgick denna studie från att intressenternas uppfattning av 

distansguidningen av ERCP kan sammanslås till en analys av intressen-

ternas samlade uppfattning av ett fenomen. Detta gör inte att två kon-

flikterande uppfattningar kan sammanslås, utan att den valda metoden 

ska försäkra att samtliga aktörer blir intervjuade av vad de tolkar som 

samma fenomen – det vill säga distansguidningen av ERCP. (Patel & 

Davidson, 2011; Smith, 2009; Åsberg, 2001) 

Den metodansats denna studie använde sig av var en fallstudie, ett val 

som gjordes utifrån studiens problemområde och syfte. En fallstudie 

används för att undersöka en avgränsad grupp eller en individ (Patel & 

Davidson, 2011). Oavsett gruppens storlek eftersträvas det samla in så 

heltäckande information från så många aktörer som möjligt (Patel & 

Davidson, 2011). I en studie som önskar utvärdera en ny metod, ansågs 

en fallstudie vara lämplig för att applicera metoden i ett praktiskt fall.  

3.2. Datainsamling 

Datainsamlingen skedde under vintern 2014 samt våren 2015 vid Karo-

linska Universitetssjukhuset. Datainsamlingen skedde i två steg: obser-

vationer genomfördes i totalt tre dagar vid Karolinska Universitetssjuk-

huset, som efterföljdes av intervjuer som genomfördes med hjälp av 

tjänstedesignsverktyget Blueprint. 

3.2.1. Observationer 

Ett par månader innan genomförandet av intervjuer tillbaka gavs det 

tillträde att observera operationer och vara med vid ERCP-avdelningen 

vid Karolinska Universitetssjukhuset och spendera tid där. Detta funge-

rade för denna studie som en initial introduktion för domänen och de 

personer som arbetar hos ERCP-avdelningen vid Karolinska Universi-

tetssjukhuset. Observation rekommenderas i forskningsstudier bland 

annat för att få en grundläggande förståelse för det fenomen som stude-

ras och hur det är en del av en större kontext (Heath, Hindmarsh, & 

Luff, 2010). Det bygger även upp ett förtroende och ger en initial kon-

takt med personer som kan vara av intresse att intervjua framför 

(Baecker R. , 2014). Under observationen togs en roll som passivt delta-
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gande observatör (Gold, 1958). En passivt deltagande roll innebär att 

hjälpa till vid behov under observationstillfället och gå in i dialog vid 

tilltal (Gold, 1958). Detta valdes för att under operationstillfällen fanns 

det inte tid till att konversera om annat än operationen. Pauser, luncher 

och andra tillfällen gavs däremot tillfälle att ta en mer aktiv roll. Obser-

vationerna skedde på arbetsplatsen i en total tid av tre arbetsdagar. 

Fältanteckningar togs, om än inte frekvent under observationsperioden. 

Det finns inget naturligt bästa sätt att ta fältanteckningar, utan som 

Mulhall (2003) beskriver det att skrivs för mycket kan viktiga saker mis-

sas, medan skrivs för lite kan anteckningarna vara för tunna för att vara 

till någon hjälp. Fältanteckningar togs efter ett par ledande frågor utifrån 

forskningsfrågorna samt ett editerat schema från Mulhall (2003), inne-

hållandes punkter med riktlinjer för vad som kan observeras. Dessa 

frågor och det editerade schemat låg som stöd för att skapa förståelse av 

det som observeras. De frågorna som ställdes gällande forskningsfrå-

gorna var följande: 

1. Vilka personer och roller verkar främst involverade i distans-

guidningen? 

2. Hur diskuteras distansguidningen av ERCP i vardagsarbetet? 

3. Vad för positiva och negativa faktorer lyfts fram gällande di-

stansguidningen av ERCP? 

Gällande det editerade schemat från Mulhall (2003) ställdes följande 

frågor: 

1. Struktur- och organisationsegenskaper eller drag 

2. Relationer och hierarkier, kommunikationslinjer 

3. Relevant dialog 

4. Reflektionen över mig själv 

3.2.2. Intervjuer 

Intervjuer valdes som ytterligare datainsamlingsmetod tillsammans med 

en modifierad version av tjänstedesignverktyget Blueprint. Den Blue-

print specifikt som användes var en lätt modifierad version av Blueprin-

ten kallad Blueprint+, utvecklad av Aebersold, Bossart, Polaine och 

Mettler (2009). Totalt genomfördes fyra intervjuer med nyckelpersoner 

inom distansguidningen. 

För att kunna följa intressanta spår under intervjuerna, men samtidigt 

bibehålla en översiktlig struktur, genomfördes intervjuerna i en semi-

strukturerad form (Valentine, French, & Clifford, 2010). Att intervjun är 

semistrukturerad innebär att en intervjuare har en lista av fördefinierade 

frågor för den som blir intervjuad, men upplägget gör det möjligt för 

intervjuaren att fritt följa intressanta spår i de öppna frågor som denne 

ställer, vilket uppmuntras i semistrukturerade intervjuer (Creswell, 2012; 

Valentine, French, & Clifford, 2010). Speciellt i användning av intervju-

former där ingen specifik intervjumall följs eller där intervjuaren får följa 

intressanta spår kan frågorna omedvetet ställs så att det styr svaren på 

frågorna (Silverman, 2010). Detta kan leda till att den som blir intervjuad 

svarar det som denne tror att intervjuaren önskar få höra (Silverman, 
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2010). Det kan även innebära en genväg i analysarbetet av data som 

skadar validiteten av studiens slutresultat (Silverman, 2010). Att ta med 

sig denna kunskap till intervjutillfället och vara medveten om risken är 

ett sätt att undvika att skada kvalitén på intervjudata (Silverman, 2010), 

vilket gjordes. 

Blueprint 

Ett av stegen under intervjutillfällena var att gå igenom händelseförlop-

pet utifrån intervjupersonens synvinkel och dokumentera detta i en mo-

difierad version av en Blueprint utvecklad av Aebersold, Bossart, 

Polaine och Mettler (2009) med syfte att visualisera händelseförlopp 

Figur 4 visar ett exempel på hur slutresultatet av detta verktyg kan se ut.  

 

Figur 4. Originalversionen av Blueprint+ som användes under datainsamlingen. 

Förändringar gentemot den Blueprint framtagen av Aebersold, Bossart, 

Polaine och Mettler (2009) var att viktiga delhändelser för händelseför-

loppet noterades överst istället för den ursprungliga tidslinjen. Till inter-

vjuerna togs en ej ifylld mall i A3-format av Blueprinten att fylla i under 

intervjutillfället. Ett rutnät skapades på detta papper i enlighet med 

Blueprint+ av Aebersold, Bossart, Polaine och Mettler (2009). Rutnätet 

angav involverade som lodrätt och vågrätt som relevanta delhändelser. 

För varje delhändelse nämns vilka involverade som är aktiva i delhändel-

sen, vilka som kommunicerar med vilka och på vilket sätt detta görs. 

Mallen för den Blueprint som användes finns under bilaga 2.  

Efter inledande frågor användes Blueprint som grund för att kartlägga 

och dokumentera händelseförloppet utifrån den intervjuades perspektiv. 

Kartläggningen och dokumentationen skedde tillsammans med både 
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den intervjuade och den som intervjuade. Blueprinten användes sedan 

som bas för de efterföljande stegen i intervjun. På så sätt kunde änd-

ringar och tillägg i Blueprint ske under hela intervjuns gång. Framförallt 

kunde varje identifierad delmoment genom Blueprint diskuteras utifrån 

de fyra faktorerna av intresse för studien. 

3.3. Datainsamlingsprocedur för intervjuer 

Denna del beskriver hur förberedelserna och genomförandet av inter-

vjuerna gick till.  

3.3.1. Val av deltagare 

Valet av deltagare skedde initialt genom en så kallad gatekeeper, det vill 

säga en person som har insikt i arbetet och kontakter om den studerade 

domänen. Ytterligare kontakt med deltagare kom genom genomförda 

observationer. De föreslagna personerna valdes i avvägning till de som 

noterats som viktiga vid observationstillfället. Det är viktigt att se till vad 

målet med projektet är, och att genom datainsamlingsprocessen anpassa 

sig och följa det data indikerar allt eftersom datainsamlingen pågår 

(Silverman, 2010, s. 193). Av denna anledning är viktigt att under inter-

vjuerna notera och i slutet av intervjun explicit fråga den intervjuade om 

denne kan utifrån studien föreslå relevanta personer att prata med, vilket 

gjordes. Det vara svårt att veta hur omfattande datainsamlingen i slutän-

dan kommer att vara, och avvägningar behöver göras gentemot antal 

intervjupersoner, grupper och tillgänglig tid. Inom CSCW rekommende-

ras att inte följa den formella strukturen utan se förbi den, och följa den 

informella strukturen (Schmidt & Bannon, 1992). 

Fyra intervjupersoner intervjuades totalt. Två intervjuer valdes genom 

observation samt gatekeepern. Ur dessa två intervjuer fram kom ytterli-

gare två intervjupersoner fram som intressanta, och intervjuades. De 

intervjuade var inom chefsposition av Innovationsplatsen, kirurger vid 

ERCP samt med tekniskt ansvar för utvecklingen av distansguidningen. 

På så sätt antogs representanter från M, T och O’et inkluderas i datain-

samlingen. 

3.3.2. Förberedelser inför intervju 

Inspelningsverktyg kontrollerades och togs med till varje intervju. Den 

förberedda Blueprintmallen togs även med samt pennor med olika fär-

ger för att kunna fylla i tjänstedesignsverktyget. Ett intervjuprotokoll 

som kan ses i sin helhet i bilaga 1 togs även med. Intervjuprotokollet 

följde en generell ordning även om mindre anpassningar gjordes för 

respektive intervjuperson. Den generella ordningen bestod av fyra delar 

i vad som var samtalsämnena, vilka kort kan beskrivas enligt nedan: 

 Intervjupersonens roll kring distansguidningen av ERCP. 

 Dennes upplevelse av hur händelseförloppet av distansguidning 

såg ut, med delhändelser, involverade och hur dessa kommuni-

cerar. 



 

17 

 

 De fyra faktorerna för distansguidningen som var studiens fo-

kus, hur viktigt intervjupersonen tycker att dessa var och dennes 

tankar kring hur de fem faktorerna stöddes och fungerade i 

dagsläget. 

 Intervjupersonens tankar om hur framtiden såg ut och hur 

denne trodde att distansguidningen skulle komma att utvecklas. 

Samtliga intervjuer skedde vid den intervjuades arbetsplats, detta för att 

underlätta för den intervjuade, men även för att skapa en tryggare stäm-

ning för denne. Planerad intervjutid var en timme. Under tidsboknings-

tillfället informerades intervjupersonen om studiens bakgrund, varför 

denne var specifikt relevant för studien och kort om vad intervjun skulle 

bestå utav. Inga förfrågningar om att intervjupersonen skulle förbereda 

sig gjordes.  

Före varje intervju testades och kontrollerades inspelningsverktyget så 

att det fungerade korrekt. Övrigt material sågs också över, så som an-

teckningsblock, Blueprintpapper och intervjuprotokoll.  

3.3.3. Procedur under intervju 

Vikt lades vid att följa intervjuformalia (Silverman, 2010). Detta innebär 

att undvika direkta frågor, att anpassa intervjun efter den personen som 

intervjuas samt att inte glida för långt ifrån tänkt ämne under intervjun. 

Intervjupersonen fick det förklarat för sig hur data till studien skulle 

hanteras, hur intervjupersonen och andra personer som kan komma att 

nämnas kommer att anonymiseras samt vilka som skulle få ta del av 

data. Intervjupersonen informerades även att denne fick närsomhelst, 

utan anledning, avbryta intervjun. Slutligen tillfrågades intervjupersonen 

om det var ok att spela in ljud under intervjutillfället. Om intervjuperso-

nen godkände detta, startades inspelningen. Överenskommelsen om 

detta skedde muntligt. 

Blueprintmallen och dess syfte presenterades i och med intervjuns start. 

Att visuellt förklara och beskriva uppmanades och gjordes av både den 

intervjuade och den som intervjuade. Verktyget var framme under hela 

intervjutillfället och det tydliggjordes att den fick användas och tillägg 

göras under hela intervjutillfället. 

Intervjun genomfördes sedan efter intervjuprotokoll, samt avslutades 

med om intervjupersonen kunde rekommendera ytterligare personer 

denne trodde skulle vara givande att prata med utifrån studiens syfte. 

Efter detta stängdes inspelningsutrustningen av och intervjun avsluta-

des. 

3.4. Dataanalys 

Användningen av tematiska analyser är brett använt men ofta dåligt 

preciserat om vad de faktiskt innebär (Boyatzis, 1998; Roulston, 2001). 

Att därför använda en sekventiell beskrivning för genomförande ansågs 

därför viktigt inför denna studie. Studien valde att använda sig av de 

riktlinjer som satts av Braun och Clarke (2006) om hur en tematisk ana-
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lys kan genomföras. Braun och Clarke (2006) föreslår att bruka sex se-

kventiella steg i analysfasen: 

1. Bekanta sig med data, både transkriberingar, inspelningar och 

annan eventuell data, i detta fall använda Blueprints. 

2. Generera en initial kodning 

3. Söka efter teman 

4. Värdera samtliga teman tillsammans 

5. Kategorisera ytterligare om nödvändigt, definiera och namnge 

teman 

6. Producera rapporten 

Analysering enligt steg 1 av de data som erhölls vid intervjuer skedde i 

takt med att dessa genomfördes. För att bekanta sig med data lyssnades 

det inspelade materialet först av två gånger. Därefter grovtranskribera-

des materialet, vilket innebär att ord skrivs ned exakt som det sägs, men 

ifyllnadsord, mummel, pauser med mera inte noteras (Silverman, 2010). 

Den Blueprint som skapades vid respektive intervjutillfälle användes i 

detta skede för att bättre förstå beroenden och data i form av de inspe-

lade intervjuerna.  

Efter att transkriberingen av samtliga intervjuer var färdiga, det vill säga 

steg 1 enligt Braun och Clark (2006), genomfördes en initial kodning 

och sökning efter teman. En värdering och översikt av den initiala kod-

ningen skapade ett fåtal rubriker och teman. När detta gjorts undersök-

tes materialet top-down utifrån de slutgiltiga temana som var centrala, 

och det som verkade vara uppkomsten till respektive tema identifiera-

des, det vill säga steg 4 enligt Braun och Clark (2006). Detta sätt att ana-

lysera transkriberat material möjliggör att följa reduktionen av data från 

intervju, transkribering, initial kodning till teman. De slutgiltiga temana 

ligger sedan till grund för resultat- och analysdelen (Braun & Clarke, 

2006).  
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4. Resultat och analys 

Ur datainsamlingen framkom det att systemet med att kirurger spende-

rar tid vid Karolinska Universitetssjukhusets ERCP-avdelning under en 

längre tid var en dominerande faktor för stärkandet av tillit, personliga 

relationer och kultur. Dessa kirurger kallades av de intervjuade för Fel-

lows. Därför beskrivs först systemet med Fellows och hur det förhåller 

sig gentemot strukturkapitalet för distansguidning av ERCP. Därefter 

tas de tekniska aspekterna för distansguidningen upp, både förutsätt-

ningarna tekniken ger, men även tekniken som en motiverande faktor 

för ERCP-kirurgen som guidar. 

4.1. Fellows – stöd av personliga relationer och tillit 

Under datainsamlingen har det framkommit att Visby och planerade 

sjukhus som ska vara en del av projektet med distansguidning har tidi-

gare varit så kallade Fellows vid Karolinska Universitetssjukhuset vid 

ERCP-avdelningen.  

”Alla dom kirurgerna som kommer att kopplas upp till har varit hos 

hen ett par månader i vad som kallas Fellow” 

Att vara en Fellow har i syfte att en kirurg från ett annat sjukhus befin-

ner sig vid ERCP-avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset 

mellan en månad till ett kvartal för att lära sig om operationsformen. 

Syftet är att kirurgen sedan åker tillbaka till det sjukhus de normalt job-

bar vid och tar med sig de nya kunskaperna de tillförskansat sig till sitt 

egna sjukhus. Ytterligare effekt av detta upplägg är att det upplevs av 

intervjupersonerna som att Fellows lär sig om de arbetsformer de an-

vänder i Karolinska Universitetssjukhuset och de guidande kirurgernas 

arbetssätt. 

Åsikterna om effekterna av Fellows för distansguidningen skiljer sig 

delvis åt. En effekt samtliga är överens om är att den besökande kirur-

gen lär känna ERCP-teamet vid Karolinska Universitetssjukhuset och de 

arbetssätt som används där. Genom att befinna sig där och jobba är 

samtliga deltagare överens om att systemet med Fellows och tiden till-

sammans stödjer faktorerna tillit, personliga relationer och kultur. Som 

en deltagare sade: 

"För det blir så att när dom Fellow med Huddinges kirurger och 

kommer tillbaka till sitt sjukhus försöker dom driva den linjen att 

söva patienterna så de kan göra mera avancerade operationer. Då har 

man tagit till sig det Huddinge säger och försöker ändra hur man ar-

betar med patienterna hemma hos sig" 

Att vara Fellow öppnar inte bara upp för att stödja de faktorerna som 

gör själva distansguidningen möjlig, men öppnar även upp för använd-

ning av konceptet i sig och skapar en gemensam grund för hur ERCP-

operationer ska genomföras. Denna typ av förändring av synsätt på hur 

operationer ska genomföras noterades även vara av extra vikt om kon-

ceptet med distansguidning i framtiden ska föras utanför den närlig-
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gande zonen av sjukhus. En av intervjudeltagarna nämnde under obser-

vation hur kommunikation försvåras både utomläns och utomlands. 

Observationsanteckning: ”Det är länsskillnader i hur man jobbar, 

och utomlands skulle det vara ännu svårare. Inte bara språk utan 

arbetssätt”  

Det råder meningsskiljaktigheter mellan deltagarna i hur stor vikt det har 

att vara Fellow och hur arbetet ska fortlöpa gentemot det. En intervju-

deltagare som är kirurg uttryckte att denne tror att det kommer att gå 

utan att den guidande läkaren tidigare varit Fellow, och att det är plane-

rat att kirurger ska guida utan att ha tidigare varit Fellow. Det beskrivs 

även av en kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset att faktumet är att 

i och med uppskalning mot flera sjukhus kommer det att innebära 

mångt mer guidade operationer, vilket inte kan göras av bara en person.  

”Nej det går inte med bara mig utan det ska även vara andra som 

gör det. Planen är även att visa att andra också kan konsultera” 

Denna kirurg resonerar genom detta att den som guidar och den so 

genomför operationen ska inte behöva ha varit Fellow, för i så fall finns 

det finns inte nog med kirurger som kan guida gentemot det förväntade 

antalet guidade operationer som ska ske i framtiden. 

En deltagare i en chefsroll för distansguidningsprojektet uttrycker dock 

mer osäkerhet:  

"Jag vet inte om första steget är att vara Fellow med en av Huddinges 

ERCP-kirurger, eller om det är bara att köpa distansguidningen. 

Två vägar finns och vi har inte testat vägen att bara köpa tjänsten" 

Av intervjuerna framgår det att systemet med Fellows är inget som är en 

del av den formella organisationen kring distansguidningen i sig, men 

används som en utomorganisatorisk resurs.  

”alla dom kirurgerna som en av Huddinges kirurger kommer att 

kopplas upp till har varit hos hen, ett par månader i vad som kallas 

Fellow… Nu är det en från Norrbotten här de får en personlig relat-

ion” 

Varje person som intervjuats har en uppfattning om att faktorerna tillit, 

personliga relationer och kultur är viktigt, men dess vikt för distansguid-

ningen och hur inkorporerat Fellows är i distansguidningen skiljer sig åt. 

Handlingsplan för hur distansguidningar med nya sjukhus ska upprättas 

är inte heller enhetligt.  

4.2. Stöd för tekniska utvecklingar svårt 

Behovet av att de tekniska förutsättningarna är bra samt fungerar enkelt 

och smidigt är viktigt för distansguidningen. Att bildkvalitén och ljudet 

är bra är kritiskt för hela guidningen i huvud taget ska vara genomför-

bart. Från data beskrivs hur tekniken under en tid fungerat så undermå-

ligt att konceptet i sig ifrågasatts:  
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"Överföring av bilder med mera fungerade så dåligt att jag och en kol-

lega sade tillsammans att ska det va såhär dåligt då kan man lägga 

ned allt" 

Idag framkommer det av intervjuerna att tekniken fungerar bättre, men 

att det är centralt att det fungerar enkelt och bra, samt att det finns tek-

niskt stöd. Kravet är på att teknologin som en intervjuperson kommen-

terade det att det "... ska fungera som en telefon" 

Stödet för de teknologiska delarna sker delvis genom att kontakta en 

teknisk ansvarig, men detta har på senaste tid upplevts tagits över mer 

och mer av den medicinsk-tekniska avdelningen (MTA). Samtliga inter-

vjudeltagare kommenterade att det inte har vart optimalt för utveckl-

ingsarbete, utan att MTA lämpar sig bäst för underhåll av tekniska sy-

stem som är färdiga och i drift. En intervjuperson uttalade sig som föl-

jande:  

"... MTA var inte hemma på konferenstekniken, det erkände dom".  

4.3. Utvecklingsmöjligheter och motivation 

Den hårdvara som köptes in för den kirurg som guidar vid distansguid-

ningen har stött på viss kritik i dess utformning och möjligheter. En 

kirurg noterade tidigt hur teknologin saknade essentiella funktioner som 

denne upplevde sig vilja utföra, exempelvis pek- och klicka funktioner 

för att bättre kunna kommunicera med mottagaren.  

Jag vill ha dom här rit- och pekfunktionerna. Vill ha möjligheter att 

välja strömmar och bilder vad man kallar det jag vill titta på 

En deltagare med ansvar för den tekniska utvecklingen lade vikt vid att 

det är deras ansvar att se till att teknologin fungerar, men även göra upp-

levelsen av distansguidning som täcker kirurgernas behov, både i att 

kunna uttrycka sig, men även att arbetet är tillfredsställande. Ett guid-

ningsrum är under utveckling för att möjliggöra att guida flera operat-

ioner parallellt, vilket benämns bra för att en operation är för ineffektiv 

användning av dem guidande läkarens tid. 

En kirurg beskriver hur distansguidningen är något denne gör främst för 

patientens skull, det vill säga patientsäkerhet, för de som mottar guid-

ningen och för forskningens skull. Även att det är kul och givande att 

genomföra själva distansguidningen genom teknologin anses vara vik-

tigt: ”…Jag gör alltså det här mer för patientens skull än för min del” 

Ekonomiska anslag har inkommit vilket möjliggör för utveckling och 

förändringar mot den teknologi som önskas, vilket intervjuade personen 

av tekniska utvecklingen och en kirurg önskade kunna göra. Ett rum 

dedikerat för distansguidningen håller på att tas fram för att hantera den 

ökade mängden guidningar och systematisering. Motstånd ligger dock i 

den byråkrati som omgärdar sjukhusverksamheten, att det är svårt att 

göra stora förändringar. Den intervjuade i chefsposition var här mer 

kritisk till större förändringar och dess möjligheter. 
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5. Diskussion 

En fördelning mellan en diskussion gällande studiens resultat och den 

metod som användes för studiens genomförande. Resultatdiskussionen 

är fördelad i mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekter, medan 

metoddelen är fördelad efter olika fokusområden. 

5.1. Resultatdiskussion 

Resultatdelen är fördelad i de mänskliga, tekniska och organisatoriska 

aspekterna som har påverkat distansguidningen av ERCP. Kultur, per-

sonliga relationer, tillit och teknologi bemöts och diskuteras utifrån 

dessa tre faktorer. 

5.1.1. Mänskliga aspekter 

Datainsamlingen och analys har belyst hur specifika individer har stor 

betydelse för distansguidningens progress i olika skeden och fortsatta 

utveckling. Med hjälp av användningen av Blueprinten vid intervjutill-

fällena belystes hur de personliga relationerna mellan opererande och 

guidande kirurg underlättade kommunikationen före distansguidnings-

tillfället samt under själva utförandet av operationen. En Fellow som 

kommer till ERCP vid Karolinska Universitetssjukhuset verkar få med 

sig en arbetskultur som har förenklat bryggningen inom det virtuella 

teamet (Hofstede, 2001; Grenness, 2003). 

Relationen mellan opererande och guidande kirurger anses vara viktig 

för guidningens kvalité, men det är inte klargjort hur viktigt. I och med 

att en Fellow skapar en personlig relation med den guidande kirurgen, 

nås en förmåga att bygga en gemensam förståelse om det som diskuteras 

(Clark H. , 1996), vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Genom att tidi-

gare ha byggt en personlig relation med varandra genom systemet med 

Fellows har tillit stärkts mellan kirurgerna. Ett virtuellt team är beroende 

av teknologi för att fungera (Bruzelius & Skärvad, 2011; Mitchell & 

Zigurs, 2009; Lipnack & Stamps, 2000), men inom distansguidningen 

används relationer och kultur uppbyggt under tid geografiskt samplace-

rade som en sätt att stärka det framtida virtuella teamet. Kommunikat-

ionen som försvagas genom bristande personliga relationer inom geo-

grafiskt separerade teams (Daim, o.a., 2012) hanteras delvis på detta sätt. 

Hur väl det virtuella teamet kan uttrycka sig genom teknologin de an-

vänder för att kommunicera är en viktig faktor för att stärka den mänsk-

liga aspekten (Mitchell & Zigurs, 2009). 

5.1.2. Tekniska aspekter 

För denna studie har det visats sig viktigt att den utförande personalen 

under operationen inte bara får tekniskt stöd för att bättre kunna utföra 

ingreppet, utan aktiviteten i sig stimulerar det virtuella teamet och ger 

tillfredsställelse. Kirurgerna behöver tycka att det är kul och motive-

rande att fortsätta med distansguidningen. Studien har belyst hur bris-

tande kvalité och fördröjningar på grund av tekniska bekymmer så pass 

att guidningens huvudsakliga genomförbarhet har ifrågasatts, vilket även 

lett till minskad motivation. De tekniska aspekterna hämmar därmed 
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kommunikationen inom distansguidningen (Daim, o.a., 2012). Det 

guidningsrum som håller på att utvecklas är inte bara ett sätt att öka 

produktion i form av fler guidningar, utan även ett positivt led för hu-

mankapitalet att öka sina kommunikationsmöjligheter. Så är även de 

önskemål om ny teknik som fyller de upplevda behov kirurgerna har för 

att bättre kunna uttrycka sig under distansguidningen, exempelvis pek- 

och klickfunktioner. På så sätt kan strukturkapitalet stärka distansguid-

ningen, vilket dock möts med tveksamhet från organisationen. Ledning-

ens tveksamhet för dessa förändringar i strukturkapitalet är inte ovanligt 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Humankapitalet är den kritiska resursen i 

en kunskapsorganisation och bör i möjligaste mån stödjas av tekniken 

för att både stödja kommunikation och skapa en känsla av tillfredsstäl-

lelse i interaktion med tekniken (Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta in-

nebär även att den guidande kirurgen inte bara blir överstimulerad av för 

mycket guidning, utan även understimulation, att det inte blir för lite 

guidning. 

De tekniska förslag och guidningsrummet som utvecklats, garanterat att 

teknologin fungerar och är lätt att använda, verkar dock ge ett gott stöd 

för humankapitalet att utnyttja sina resurser. Visualisering av guidande 

kirurg har tidigare använts med positiv effekt för att kompensera för 

distansförhållandet inom virtuella teams Zhang med flera (2008), vilket 

även användas inom distansguidning av ERCP.  

Teknik i utvecklingsarbete 

En användarcentrerad framtagning av tekniska produkter är ett beprö-

vat, sunt sätt för val av mjukvaruprodukter (Goodwin, 2009). I inter-

vjuer framkom det att Karolinska Universitetssjukhuset kan upplevas 

som en byråkratisk organisation där det tar tid och blir svårt att göra 

stora förändringar. Det är då väldigt viktigt att göra rätta tekniska val 

från början. Användarcentrerad design stödjer detta (Goodwin, 2009). 

Det som verkar ha skett i detta fall är att i ett väldigt tidigt stadium har 

teknologi valts utan att inkludera användarna. Resultatet skulle kunna 

vara att kirurgerna inte kan utnyttja sitt humankapital i den mån det är 

möjligt, vilket skapat frustration hos de inblandade.  

Att ha tekniskt stöd med snabb återkoppling vid problem framkom som 

viktigt under datainsamlingen. Från att de guidande kirurgerna haft en 

specifik individ med kunskap om guidningsutrustningen, har detta an-

svar mer och mer gått över till MTA. Datainsamlingen visar på att den 

trögflytande mer formella processen gör att MTA upplevs vara illa läm-

pat vid utvecklingsarbete, utan fungerar bättre vid ett färdigt, definierat 

system. Att ålägga resurser på att ha teknisk kompetens specifikt för 

utvecklingsarbete bör bidra till ett bättre arbete med distansguidningen. 

5.1.3. Organisatoriska aspekter 

Användningen av Fellows har använts av organisationen kring distans-

guidningen av ERCP som ett sätt att stärka personliga relationer, tillit 

och skapa en gemensam kultur hos kirurgerna. Systemet med Fellows 

ligger utanför organisationens kontroll. Det initiala samarbetet med det 
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första sjukhuset började med Fellows, och de andra kommande sjukhu-

sen som har valts ut har också tidigare varit Fellows. I en kunskapsorga-

nisation som distansguidningen av ERCP är kunskapen hos individerna 

inom den kritiska och centrala att stödja (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Att Fellows ligger utanför organisationens direkta kontroll, samt osäker-

heten med dess effekt på guidningens kvalité, gör att operationens 

främsta stöd för personliga relationer och tillit är inte med på en formell 

organisatorisk nivå, utan mer informell (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Att Fellows får med sig arbetssätt förändrar de metoder som används 

väl tillbaka vid respektive sjukhus. Detta gör att tillit skapas i de arbets-

sätt som används av den guidande kirurgen. På så sätt får den besö-

kande kirurgen influenser om strukturkapitalet vid ERCP vid Karolinska 

Universitetssjukhuset, som denne sedan överför till sin egen verksamhet 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Effekten av detta har i denna studie inte 

mätts. Vikten av Fellows anses av samtliga intervjupersoner finnas, men 

åsikter om hur mycket skiljer sig åt, samt om nya sjukhus får tas in utan 

att tidigare ha varit Fellow eller inte. 

Det upplevs vara en god yrkeskultur bland kirurgerna, men bekymmer 

kan uppstå. Kultur kan dock visa sig vara ett problem om verksamheten 

går ut till andra länder, vilket det finns tankar om att göra. Svensk kultur 

inom arbete brukar skilja sig åt gentemot andra länders, även inom Nor-

den (Hofstede, 2001; Grenness, 2003). Både arbetssätt och personliga 

relationer kan vara svårare att nå, varav om än behovet av Fellows med 

svenska kirurger är osäkert, bör förmågan att bygga tillit, personliga 

relationer och kultur lyftas upp om det blir aktuellt med guidning utom-

lands.  

Oavsett hur stor den faktiska vikten är av Fellows för distansguidningen 

är systemet med Fellows något som bedrivs utanför distansguidningen. 

Organisationen kring distansguidningen saknar därmed kontroll över det 

som identifierats i denna studie som stödjer tillit, personliga relationer 

och kultur för distansguidningen. Även om det upplevs vara en god 

kultur inom kirurgyrket stödjer det inte personliga relationer som är 

viktigt för att skapa en gemensam förståelse för varandra vid operations-

tillfället.  

  



 

25 

 

5.2. Metoddiskussion 

Metoddiskussionen lyfter inom olika teman hur datainsamlingen gick, 

studiens fokus på de centrala faktorerna och hur vidare studier kan ge-

nomföras utifrån denna studie. Främst diskuteras hur väl MTO och 

tjänstedesignsverktyget Blueprint gick att använda tillsammans.  

 

5.2.1. Intervjupersoner 

De personer som intervjuades ansågs vara väl lämpade för att ge en god 

insikt i distansguidningen. Utifrån de intervjuer som genomfördes och 

Blueprints som skapades under dessa, kunde tre grupper identifieras av 

relevans som inte är fullt ut representerade i studien. Dessa var MTA, en 

kirurg som ska i framtiden börja med distansguidning samt en sjukskö-

terska som varit delaktig i distansguidade operationer. Sjuksköterskor är 

delaktiga i operationstillfället och därmed involverade i distansguidning-

en. MTA fick kompletteras med att en av de intervjuade hade tidigare 

jobbat på MTA och kunde på så sätt ge insikt från den vinkeln. För en 

kirurg som skulle börja med att bli guidad, fick detta kompletteras av 

intervjun med den kirurg som varit med sen början av guidningen. 

Dessa kompletteringar till trots måste dessa begränsningar i datainsam-

lingsomfattning tas i beaktande vid tolkning av studiens resultat. 

5.2.2. Observation 

En av studiens upplevda styrkor var att först ha genomfört observation-

er på arbetsplatsen innan intervjuer. Det är viktigt för att få en uppfatt-

ning om det dagliga arbetet i verksamheten samt tid att få en första kon-

takt med personer som arbetar där (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). 

Kontakten upplevdes genom intervjufasen som god med intervjudelta-

garna och observationstiden kunde användas för att relatera till under 

intervjuerna. Detta till trots att inga distansguidningar med Visby skedde 

under denna period. Dock så stöttade en av kirurgerna en mindre erfa-

ren kirurg med distansteknologin från dennes kontor, som låg en bit 

från operationssalen. Detta var mycket intressant att se hur de infört 

denna teknologi in i sin egen verksamhet som en stöttande funktion. 

Observationer kan dock rekommenderas som en personligen underskat-

tad metod för att främja andra datainsamlingsmetoder. Alternativt, som 

inte gjordes i denna studie, som en egen datakälla. 

5.2.3. MTO och tjänstedesignsverktyget Blueprint 

Blueprinten var tänkt att komplettera de individuella intervjuerna genom 

att få en gemensam uppfattning om händelseförloppet, ge en gemensam 

referensram mellan den intervjuade och den som intervjuade samt ge 

insikt i vilka involverade grupper eller individer som var delaktiga i di-

stansguidningen (Segelström & Holmlid, 2009; Polaine, Lovlie, & 

Reason, 2013; Kimbell, 2009). Blueprinten lyckades i denna studie inte 

väl i att skapa en gemensam uppfattning om händelseförloppet mellan 

intervjudeltagarna. En alternativ datainsamlingsmetod kan resultera i en 

mer enhetlig uppfattning om händelseförloppet. Fokusgrupper och 
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workshops kan troligen stärka detta, där en gemensam Blueprint skapas 

inom fokusgruppen. 

Blueprints tros dock kunna vara ett kraftfullt verktyg under de rätta 

förutsättningarna i kombination med ett MTO-perspektiv. MTO möj-

liggör att diskutera intresseområdet ur ett systemperspektiv där de 

mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekterna belyses. Använd-

ningen av tjänstedesignsverktyget Blueprint sätter detta i ett sekventiellt 

skede, vilket möjliggör att diskutera respektive identifierad del i Blue-

printen ur ett MTO-perspektiv.  Blueprints kan där användas för att 

skapa en gemensam referensram för distansguidningen. Varje identifie-

rat delmoment kan sedan värderas antingen mot intressanta faktorer, 

som i denna studie personliga relationer, tillit, kultur och teknik, men 

även MTO-aspekterna. Exempelvis hur väl stöds organisatoriska fak-

torer som makt, policies, mål och kommunikationsvägar (Berglund & 

Karltun, 2007) eller hur viktig viss teknik och individer är på en psykisk 

och social nivå (Daniellou, 2001). Figuren nedan, främst den nedre de-

len, visar hur detta är tänkt att se ut. 

 

Figur 5. Förslag på hur Blueprint kan användes för att värdera de faktorer som är av intresse för använda-
ren. 

Vid respektive intervjutillfälle användes verktyget Blueprint och diskuss-

ioner uppkom genom detta, men kunde inte utnyttjas fullt ut på grund 

av att varje intervju skedde individuellt. Även om det kan göras indivi-

duellt krävs ett enhetligt händelseflöde samtliga involverade är överens 
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om, varav användningen av Blueprinten kunde ha givit större avtryck på 

datainsamlingen. 

5.2.4. Att särskilja personliga relationer, kultur och tillit 

Fokus på endast en eller få av de identifierade faktorerna kunde ha gett 

denna studie mer spets och djup i en studie som hade ett brett, utfors-

kande tillvägagångssätt. Att använda sig av personliga relationer, kultur 

och tillit som grund för semistrukturerade intervjuer visade sig i prakti-

ken vara svårt att genomföra. Differentieringen av faktorerna var svår 

att åtskilja gentemot varandra under intervjutillfällena, vilket även kan 

noteras i litteraturen kring dessa faktorer. 

I denna studie har de tre faktorerna hanterats taxonomiskt på samma 

nivå i likhet med Daim med flera (2012), vilket har präglat datain-

samlingen. Mitchell och Zigurs (2009) däremot placerar personliga relat-

ioner som en av flera faktorer som påverkar tillit, vilket är det centrala. 

Konsekvensen av detta är att kategoriseringen upplevs av svåruppfattad, 

både som enskilda faktorer, men även för att föreslå konkreta åtgärder 

för att stärka enskilda faktorer, exempelvis mellan personliga relationer 

och kultur. Att föra en semistrukturerad intervju kring personliga relat-

ioner, kultur och tillit blev därmed svår, vilket upplevdes bero på att de 

tre aspekterna var svåra att särskilja för intervjupersonerna. 

Efter att ha genomfört denna studie kan det konstateras att en alternativ 

approach kan ha varit bättre lämpad för att fördjupa sig om de olika 

faktorerna. Förslagsvis genom att tydligare definiera de olika faktorerna 

och bara välja en eller ett fåtal av dem. Problemet för intervjupersonerna 

att särskilja personliga relationer, tillit och kultur förespråkar detta. Al-

ternativt helt undvika att specifikt fråga kring respektive faktor och istäl-

let skapa en tydligare definition av vad som eftersökes, som vilka de 

största problemen med distansrelationen är och därefter identifiera om 

och i så fall hur strukturkapitalet gör eller ska göra för att stödja detta. 

5.2.5. Föra arbetet vidare för distansguidningen av ERCP 

Det Fellow-system som används inom ERCP i Sverige har visat sig vara 

centralt i denna studie. Med detta uppdagat skulle effekten av att ha varit 

Fellow eller inte vid guidande operationer kunna undersökas genom en 

komparativ studie mellan distansguidning med och utan Fellow. Detta 

var inte möjligt för att systemet med Fellows inte var uppdagat vid stu-

diens start samt dess upplevda vikt för guidningen, men även för att i 

dagsläget sker inga guidande operationer på detta sätt. I situationer som 

denna antas det finns olika sätt att skapa sig en uppfattning om den 

framtida situationen. Liknande exempel från andra yrkesgrupper, simu-

leringar eller att förhöra sig hos experter inom området om vad de tror. 

Denna studie har använt sig av experter inom området. 

Blir det aktuellt i framtiden med distansguidning utan att tidigare ha 

varit Fellow skulle en jämförelse vara väldigt givande både för ERCP 

distansguidning och för distansteams av denna typ. Flera sätt tros finnas 

för att fördjupa sig i vikten av att fysiskt samplacerade först spendera tid 

och jobba tillsammans gentemot att inte alls göra det, exempelvis: 
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 Bedöma den samlade förmågan att bibehålla kontroll över oper-

ationen genom kontrollmodeller, exempelvis Exended Control 

Model (Hollnagel & Woods, 2005) 

 Skatta numeriskt hur väl personliga relationer, tillit och kultur är 

mellan den guidande och opererande läkaren, samt skatta re-

spektive operationstillfälle. Genomföra uppföljning kan en lon-

gitudinell studie genomföras för att värdera om, i så fall hur lång 

tid det tar, att nå samma värden för de som inte varit Fellow re-

spektive de som har. 

 Fördjupa sig i den upplevda skillnaden mellan att guida och bli 

guidad med eller utan tidigare varit Fellow.  
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6. Slutsats 

Slutsatsen är uppdelad efter de två forskningsfrågorna för studien. 

1. Hur väl fungerar det att applicera ett MTO-perspektiv tillsam-

mans med användandet av servicedesignsverktyget Blueprint i 

en fallstudie av en kunskapsorganisation? 

Genomförandet av studien har visat att kombinera ett MTO-perspektiv 

tillsammans med servicedesignsverktyget Blueprint är en potentiellt 

kraftfull kombination, även om det i denna studie inte bedöms ha nått 

sin fulla potential. MTO perspektivet erbjuder ett systemperspektiv sam-

tidigt som användningen av servicedesignsverktyget möjliggör framför-

allt i datainsamlingsfasen att lyfta ner systemperspektivet i sekventiella 

skeenden. Verktyget Blueprint belyser väl kritiska delmoment för att 

tjänsten ska kunna utföras och skapar en referenspunkt under intervju-

erna för deltagarna. Respektive delmoment kan på så sätt analyseras 

utifrån ett systemperspektiv och göras förståeligt och konkret både för 

den intervjuande och den intervjuade. En förutsättning för att utnyttja 

verktyget tillsammans med MTO är dock att alla involverade personer är 

överens om en viss Blueprint, vilket inte var fallet i denna studie. An-

vändning av fokusgrupper och att låta intervjudeltagare tillsammans ta 

fram flödet tros kunna förbättra framtida studier som vidareutvecklar 

kombinationen. 

2. Hur upplevs faktorerna personliga relationer, kultur, tillit och 

teknologi stödjas och hämmas vid distansguidningen av ERCP? 

Ett visst stöd finns för de faktorerna som varit under fokus för denna 

studie, men hämmas delvis av de tekniska aspekterna. Det är även 

oklarheter i hur stor påverkan systemet med Fellows har för distans-

guidningen av ERCP och personliga relationer, kultur och tillit. 

För intervjudeltagarna var det inte heller helt lätt att särskilja vad som 

var personliga relationer, kultur och tillit. De mänskliga aspekterna är i 

distansguidningen av ERCP väldigt starkt och stöds delvis av tekniken, 

även om identifierade utvecklingsmöjligheter identifierats, exempelvis 

kirurgernas förmåga att med tillfredsställelse och att ha kul under guid-

ningen, vilket tekniken är central för. Organisationen ger ett visst stöd 

till kirurgerna i sitt arbete med distansguidningen, men är inte i kontroll 

av systemet med Fellows, som har visat sig ha stort inflytande över fak-

torerna. Tillvägagångssättet av Fellows behöver klargöras i detta fall. 
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Bilaga 1 – intervjuprotokoll 

INLEDNING 

Hej, 

Den studie jag genomför är med Hedvig och våra arbeten kompenserar 

varandra i att de hon och du gör i att fördjupa mig i hur organisationen 

på olika sätt stödjer distansguidningen. Detta är min magisteruppsats, 

som jag gör här på KTH avdelningen teknik och hälsa. 

 Det vi först ska göra idag är att du får berätta om din roll i di-

stansguidningen och vilka du främst arbetar med. 

 Få din upplevelse av hur händelseförloppet av distanskonsultat-

ion ser ut: delhändelser, involverade och hur dessa kommunice-

rar. 

 Diskutera vissa faktorer och förutsättningar för arbetet i hur 

viktigt det är och hur du anser att det stöds. 

 Prata om hur framtiden ser ut och hur du tror att distansguid-

ningen kommer att utvecklas. 

Frågor för inledning: 

 Vad är din roll inom distansguidning av ERCP? 

 Vilka samarbetar och pratar du mestadels med? 

 Hur skulle du beskriva det rådande skeendet distansguidningen 

är idag? 

HÄNDELSEFÖRLOPP 

Skapa ett vad som kallas Blueprint, ett sätt att representera händelseför-

lopp. Tre saker fylls i och diskuteras:  

 delhändelser, vågrätt;  

 Involverade som är delaktiga i delhändelsen 

 Kommunikationsmedel mellan de involverade 

Syftet är att denna ska fungera som en gemensam punkt för oss att sam-

tala om händelseförloppet – det handlar alltså inte om att det ska vara 

fint. Och naturligtvis kommer det vara så att du har sämre insikt i vissa 

delar än andra, men det är jag medveten om och är medräknat i detta så 

att säga. 

Öppna med:  

 Vad, enligt din uppfattning, är det första som sker i händelseför-

loppet att genomföra en distanskonsultering av ERCP. För-

slagsvis kan vi utgå från Visby genom detta exempel. 

 Förslag på hur man för samtalet vidare: 

o Vad sker därefter? 

o Vilka är involverade? 

o Hur kommunicerar ni främst här? 
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o Vad initierar denna delhändelse? 

Diskutera händelseförloppet 

a. Öppet, kring hela händelseförloppet distansguidning av ERCP, 

vad tror du är det som får ”hjulet att gå runt”? 

b. Före och efter själva operationstillfället, vad anser du är de vik-

tigaste faktorerna är för att få arbetet att gå framåt? 

a. Hur viktigt tycker du att/hur stor påverkan har tillit, 

personliga relationer och kultur är i dessa skeenden? 

c. Under själva guidningstillfället, vad anser du är de viktigaste fak-

torerna där för att utföra ett gott, säkert arbete? 

a. Hur viktigt tycker du att: 

i. Tillit är? 

ii. Personliga relationer är? 

iii. Kulturella faktorer? 

d. Hur tycker du att distansguidningskommunikationsmedlet stöd-

jer de involverades förutsättningar för att utföra ett gott, säkert 

arbete? 

a. Hur stor inverkan upplever du dig ha att påverka den 

teknologin som används för guidningen? 

b. Hur väl stödjer teknologin för distansguidning själva ut-

förandet? 

c. Hur stora möjligheter finns det att göra teknologiska 

förändringar efter behov som uppkommer? 

e. I avseende på vem som gör vad, ansvarstagande och förståelse 

för varandras roller inom arbetet för distansguidningen, hur 

tycker du att det fungerar? 

a. Förtydligande: Hur väl stödjer strukturen/involverade 

kring distansguidning arbetet i stort? 

i. Kopplat till kultur, personliga relationer och 

tillit? 

Framtiden, utanför distansguidningen och relation 

med andra sjukhus 

f. Hur tycker du att de teknologiska lösningarna fungerar vid de 

andra sjukhusen och Visby?  

a. Har du någon kontakt med övriga sjukhus och hur de 

arbetar? 

g. Tillit, kultur och personliga relationer, hur diskuteras det i sam-

band med distansguidning inom vad du gör? 

h. Hur tror du att framtiden ser ut för distansguidning av ERCP? 

a. Hur kommer det att utveckla sig? 

b. Tror du att det kan bli ändringar i händelseförloppet 

som vi tidigare tog upp? 

i. I så fall hur
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Bilaga 2 – Blueprint rutnät 
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