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SAMMANFATTNING (MAX. 200 ORD): Smittspårning av infektionssjukdomar har sedan länge 

varit en samhällsviktig funktion, som under Covid-19-pandemin har behövt utökas i kapacitet 

och effektivitet nationellt och globalt. Användandet av system manuell smittspårning har möj-

lighet att stötta och förbättra smittspårningen, särskilt om de används rätt av smittspåraren. 

För att användas rätt krävs enligt forskning att användaren har hög nivå av acceptans. Studien 

syftar därför till att förstå smittspårarnas upplevelse av användandet av system vid manuell 

smittspårning, nivån av acceptans och eventuell förekomst av workarounds. En kvalitativ in-

tervjustudie genomfördes med smittspårare av Covid-19 i Region Skåne. Intervjufrågorna ut-

formades efter Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) med inslag 

av faktorer från acceptansforskning i vårdmiljö. Intervjuerna resulterade i många insikter om 

användandet och förekomsten av workarounds som alla uppkommit ur viljan att förbättra ar-

betet. De tillfrågade smittspårarna anses ha en hög acceptansnivå. Detta verkar till stor del 

bero på att smittspårningssystemen ses som nödvändiga för att kunna genomföra smittspår-

ningen som av användarna upplevs väldigt viktig för samhället under pandemin. Praktiska im-

plikationer för att förbättra systemdesign och utbildning lyfts slutligen och resultaten av stu-

dien kan hjälpa organisationer förstå och förbättra användandet av smittspårningssystem. 
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1 Introduktion 

År 1919 infördes den första lagstiftningen kring smittskydd, detta för att kunna hantera sprid-

ningen av könssjukdomar. Lagen innebar att smittade fick rätt till fri vård men innebar också 

vissa skyldigheter att medverka i smittspårning och behandling (Garpenhag, 2010). 100 år se-

nare, i slutet av 2019, upptäcktes det första fallet av infektionssjukdomen Covid-19. I mars 2020 

klassade WHO virusets spridning som pandemi och alla världens länder uppmanades förbereda 

sig för att hantera spridningen och vårda de sjuka (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Folkhälso-

myndigheten, som är ansvarar för att samordna insatser mot smittsamma sjukdomar, uppger att 

smittspårning är en central del av smittskyddsarbetet under Covid-19-pandemin. Syftet med 

smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning (Folkhälso-

myndigheten, 2021). Vissa sjukdomar klassas som samhällsfarliga och är därför anmälnings- 

och smittspårningspliktiga. Detta gör att det är obligatoriskt att lämna information i smittspår-

ningssyfte. Förutom Covid-19 omfattas även exempelvis SARS och flertalet könssjukdomar av 

sådana krav (Folkhälsomyndigheten, 2020b). 

Många möjligheter att använda ny teknologi inom smittspårning har undersökts och utvärderats 

under pandemin, bland annat olika sorters appar som geografiskt spårat invånare för att hindra 

spridningen (Folkhälsomyndigheten, 2021). Sådan automatisering i smittspårning har dock vi-

sat sig vara ett integritetsproblem, många svenskar upplever oro för sin data och detta kan hindra 

en sådan app från att göra nytta (Högskolan i Skövde, 2020). Sverige tog tidigt beslutet att inte 

använda någon app utan istället fokusera på en utökning av traditionell manuell smittspårning, 

i form av att vårdpersonal smittspårar genom telefonsamtal med de smittade (Folkhälsomyn-

digheten, 2021). I juli 2020 gjorde SVT en undersökning för att kartlägga regionernas rutiner 

för smittspårning. Regionerna hade sina egna smittspårningsenheter med olika rutiner och 

systemstöd (Larsson, 2020). Vissa delar av de administrativa systemen som används i manuell 

smittspårning har funnits sedan tidigare då samma sorts smittspårning görs för att smittspåra 

exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar, men även nya rutiner och utökade systemlösningar 

har snabbt utvecklats för att anpassas till de specifika behov och ökade omfattning som Covid-

19 inneburit (Folkhälsomyndigheten, 2021). Från pandemins början till i mitten av maj 2021 

har 12 versioner av vägledning för smittspårning av Covid-19 tagits fram. Vilka råd och insatser 

som är aktuella förändras löpande utifrån kapacitet och identifierade behov (Folkhälsomyndig-

heten, 2020c). 

Under undersökningens gång, i april 2021, presenterade Folkhälsomyndigheten i en rapport en 

kartläggning av processen för smittspårning av Covid-19 i samhället efter uppdrag från rege-

ringen om att kartlägga processer och arbetsmoment i smittskyddsarbetet samt identifiera mo-

ment som skulle kunna effektiviseras med hjälp av digitala stöd (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

I rapporten är behovet av effektivisering i fokus, de delar som anses mest kritiska att effektivi-

sera är arbetet med att identifiera och hantera kluster och utbrott. För detta krävs mer system-

stöd. På smittspårningsenheterna är det moment som är mest tidskrävande att kontakta patienten 

och samla in information. Trots tidsåtgången ansåg tillfrågade smittspårare att telefonsamtal är 

en väsentlig punkt för att ha en högkvalitativ smittspårning. Förbättringsområden är även spår-

ning av hushållskontakter och informationsöverföring om smittade personer till smittspårarna. 

Smittspårarna vittnar om att trycket på smittspårningen ofta är så stort att fokus måste läggas 
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på framåtspårning, att hindra personen från att smitta vidare, på bekostnad av bakåtspårning, då 

man kartlägger och smittspårar de eventuella smittvägarna. De menar att bakåtspårningen är 

viktig men att systemstöd och tid saknas. 

I utredningen konstateras även att en app inte är aktuell att utveckla då den inte kan lösa de 

aktuella problemen och fokus bör riktas mot andra åtgärder. Folkhälsomyndighetens rapport 

lyfter vidare att smittspårningen kan bli mer effektiv och risken för dubbelarbete kan minskas 

genom bättre överblick, fördelning och prioritering bland patienterna. De föreslår, för att uppnå 

detta, utveckling av ett utökat digitalt ärendehanteringssystem för hela landet, byggt på den 

webbapplikation Region Värmland utvecklat med källkod från Region Skånes webbapplikat-

ion. Liknande systemlösningar som de senaste månaderna använts i region Skåne och Värmland 

kommer alltså, om råden efterföljs, implementeras nationellt  (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

Covid-19-pandemin har riktat strålkastarna mot smittspårningen och vilket har gjort att diskuss-

ionen om optimering genom digitalisering har tagit fart. Dock är smittspårning ingen nyhet, vi 

kan inte heller vänta oss att behovet kommer utebli när spridningen av Covid-19 avstannar; 

“Den coronapandemi som nu sprider sig över jorden är inte den första pandemi som drabbat 

mänskligheten. Och långt ifrån den sista om man ska tro experterna.” (SVT, 2020, s. 1) 

Digitalisering och införande av system i vården kan göra stor nytta och öka kvalitet såväl som 

spara resurser men måste göras rätt för att ta vara på alla möjligheter och den kompetens som 

finns i vården (Böttiger, 2014). Vårdpersonalen upplever frustration över att enkla journalsy-

stem inte är smarta nog, vilket kräver att de matar in samma information upprepade gånger 

(Böttiger, 2014). Digitala journalsystem uppges vara särskilt otympliga, och i allmänhet har 

vården inte hängt med i den utvecklingen som skett mot mer intuitiva och lättanvända system 

(Tieto, n.d.) I Folkhälsomyndighetens (2021) kartläggning konstateras det att det behövs ett 

vidareutvecklat och enhetligt smittspårningssystem, något även smittspårarna själva efterfrågar. 

För att göra en lyckad implementering av ett nytt IT system krävs det att användarna faktiskt 

använder systemet på tilltänkt sätt, för det krävs det att de accepterar systemen (Ammenwerth, 

2019; Davis, Bagozzi & Washaw, 1989; Davis, 1985; Venkatesh, Morris, Davis G. B. och Da-

vis F. D., 2003; Cimperman, Brenčič & Trkman, 2016; El-Gayar & Moran, 2006). Som en 

konsekvens av dåligt designade system eller brist på acceptans påvisar forskningen att använ-

darna handlar på ett annat sätt än instruerat (Alter, 2014). Detta fenomen kallas workarounds 

och att undersöka vilka sådana som finns och dess karaktär kan hjälpa organisationer förstå 

faktiskt användande och förbättra processer och system (Ferneley & Sobreperez, 2006). 

1.1 Problemområde 

Pandemin ställer stora krav på smittspårning och de ansvariga organisationerna genom den 

enormt omfattade smittspårningen som över hela världen behövs för att stoppa smittspridningen 

(Braithwaite, Callender, Bullock & Aldridge, 2020). Traditionellt använda metoder för smitt-

spårning för andra sjukdomar anses nu behöva effektiviseras för att hantera den stora mängd 

smittade som behöver spåras (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

I den tidigare forskning som gjorts inom användaracceptans, användning av system och 

workarounds har många typer av system, bland annat vårdsystem, studerats men författarna av 

uppsatsen har inte hittat någon undersökning som rör smittspårningssystem. Systemen är en del 

av vården och samverkar med regionens andra system och har i grunden samma användare, 
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alltså vårdpersonal (Folkhälsomyndigheten, 2021). En stor del av rollen som smittspårare inne-

bär att vara rådgivare och informera patienter om de åtgärder som bör tas men kontakten med 

patienten är endast skriftlig eller genom telefon. Smittspårares arbetsplats är framför en dator, 

och arbetet är till stor del en administrativ roll med mycket systeminteraktion (Folkhälsomyn-

digheten, 2021). Den tidigare forskning som gjorts inom användaracceptans och workarounds 

med vårdpersonal som undersökningsgrupp är därför ifrågasättbart applicerbar på smittspår-

ningsområdet, eftersom arbetets karaktär är mer administrativ och mindre vårdande. Ingen 

forskning har alltså kunnat hittas på det specifika området, vilket skulle kunna hindra en optimal 

applicering av digitala system i smittspårningsverksamheten. Detta gäller både de system som 

finns idag och de som kommer utvecklas framöver. Användaracceptans har bevisats vara en 

viktig del i implementation av nya system, som avgör användandet och systemens nytta. (Am-

menwerth, 2019; Davis, Bagozzi & Washaw, 1989; Davis, 1985; Venkatesh et al., 2003; Cim-

perman, Brenčič & Trkman, 2016; El-Gayar & Moran, 2006). Det räcker alltså inte att förstå 

hur smittspårning teoretiskt sett ska göras så effektiv som möjligt, så länge en användare är 

inblandad förväntas dess användande spela roll för kvaliteten och utfallet av smittspårningen. 

Detta kunskapsgap ligger till grund för vår forskningsfråga för studien. 

1.2 Forskningsfråga 

Hur upplever smittspårare användning av system i arbetet med smittspårning? 

Denna huvudfråga ska besvaras med hjälp av följande underfrågor: 

Vilken nivå av acceptans uttrycker smittspårare kring användning av smittspårningssystem? 

Kan några workarounds identifieras och vad är isåfall deras orsak och konsekvenser? 

1.3 Syfte 

Studien ämnar att undersöka hur smittspårare upplever de system och digitala verktyg som an-

vänds vid smittspårning och hur deras acceptans ser ut. Att förstå vad som påverkar systeman-

vändningen och acceptansen i just en smittspårningsmiljö kan bidra till att förbättra utveckl-

ingen av systemstöd och strategier för implementation i en smittspårningsverksamhet. 

1.4 Avgränsningar 

Viss avgränsning av omfattningen på uppsatsen kommer göras. Undersökningen kommer göras 

på Region Skånes smittspårningsprocess och ett antal anställda smittspårare på smittspårnings-

enheten som distansarbetar med smittspårning under Covid-19-pandemin. Den avgränsning till 

att undersöka användandet, attityden och acceptansen som gjorts innebär att undersökningen 

inte studerar det faktiska systemet, dess utformning eller design utöver det som användarna 

anser påverkar användarupplevelsen. Dessutom riktas fokus endast mot att förstå upplevelsen 

av de befintliga och aktuella system som är i bruk. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras de teorier och tidigare forskning som ligger till grund för 

att utforma undersökningen i syfte att besvara frågeställningen. Kapitlet är uppdelat 

i delkapitel som går igenom smittspårning, användaracceptans och slutligen 

workarounds. Delkapitlet om användaracceptans presenterar den struktur som se-

dan kommer följa genom uppsatsen för att undersöka och redovisa resultatet. 

2.1 Smittspårning 

För att effektivt kunna hantera stora utbrott av influensapandemier är det viktigt att 

vara förberedd och veta vilka metoder och verktyg som är mest lämpliga att använda 

(Wu, Riley, Fraser & Leung, 2006). Smittspårning beskrivs som ett viktigt verktyg 

för att hantera spridning av infektionssjukdomar av olika slag (Chowdhury, M. J. M, 

Ferdous, Biswas, Chowdhury, N. & Muthukkumarasamy, 2020).  

Eames och Keeling (2003) belyser smittspårnings stora effektivitet för att begränsa 

smitta av sexuellt överförbara sjukdomar då det berör ett begränsat antal människor. 

Trots bevisad effektivitet finns vissa nackdelar, Hyman, Li och Stanley (2003) menar 

att smittspårning är en kontroversiell strategi för att kontrollera HIV på grund av dess 

höga kostnader och problematiken kring sekretess. Ett konkret problem med smitt-

spårning är att människor är mindre benägna att frivilligt testa sig för HIV när de 

uppmanas eller av lag tvingas att namnge sina sexpartners enligt studier (Hyman, Li 

& Stanley, 2003). Hyman, Li och Stanley  (2003) menar att nyttan av att smittspåra 

är stor i fall då spridningens karaktär är passande för smittspårning, och det är en 

avgörande faktor. Klinkenberg, Fraser och Heesterbeek (2006) konstaterar efter en 

undersökning att smittspårning varit och kommer troligtvis vara effektivt för att kon-

trollera sjukdomar som smittkoppor och SARS, delvis effektivt för höstblåsor och 

förmodligen ineffektivt för influensa. Deras scenariostudie genom datorsimulation 

föreslår att självisolering av sjukdomsfall av influensa kan reducera mellan 27-49% 

av mängden smittade personer under en simulerad pandemis första år. Vidare menar 

samma studie att smittspårning kan bidra med en måttlig ytterligare fördel. Smitt-

spårning är alltså inte alltid en huvudåtgärd, det kan även ses mer som ett verktyg 

som del i en stor åtgärdsplan, exempelvis isolera utsatta som i studien av Wu et al. 

(2006). Wu et al. (2006) ser den kostnaden och det faktum att många människor iso-

leras trots att smitta aldrig uppkommer som den stora nackdelen med smittspårning. 

Påvisad nytta med smittspårning finns att finna i många simulationer såväl som verk-

liga situationer, trots detta är det generellt svårt att fastställa hur och om alla smitt-

samma sjukdomar bör smittspåras (Müller, Kretzschmar & Dietz, 2000).  

Manuell smittspårning hänvisar till smittspårning som sker utan sändare eller andra 

automatiska verktyg. Chowdhury et al. (2020) och Breeher, Boon, Hainy, Murad, 

Wittich och Swift (2020) kritiserar manuell smittspårning och menar att det är 

tidskrävande, dyrt och osäkert då det främst baseras på att människor minns och 
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uppger vilka de kan ha smittat. Genom moderna tekniska lösningar menar Chow-

dhury et al. (2020) att smittspårningen kan effektiviseras. I en systematisk studie över 

litteratur om Covid-19, SARS, MERS, influensa och Ebola, undersökte Braithwaite 

et al. (2020) nyttan av helt eller delvis automatiserad smittspårning, ofta genom ap-

par. De kom fram till att det krävs att en så stor del som 56% till 95% av populationen 

måste använda en smittspårningsapp, och kräver dessutom samverkan med andra åt-

gärder, för att den ska ha betydande effekt. De menar därmed att det är osannolikt att 

automatiserad smittspårning kan kontrollera spridningen av Covid-19. Potential finns 

för manuell smittspårning med visst stöd av automatiska verktyg, vilka kan hjälpa till 

att reducera spridningen och kompensera en del av arbetet med manuell spårning 

(Braithwaite et al., 2020). Fördelarna automatiserad smittspårning kan medföra bör 

noga vägas mot nackdelarna, såsom implementationskostnader och integritetsfrågor 

(Braithwaite et al., 2020). Pandemins utmaningar har ställt stora krav och fungerat 

som en katalysator för dessa innovationer inom smittspårningen som redogörs för i 

artikeln skriven av Chowdhury et al. (2020). 

2.2 Användaracceptans 

“Computer systems cannot improve organizational performance if they aren't used.” 

(Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989, p.1).  

I Davis, Bagozzi och Washaw’s (1989) jämförelse av två teoretiska ramverk nämner 

de vikten av att ett system accepteras och används av användarna för att implemen-

teringen av systemet ska vara lyckad och lönsam. Vidare berättar de att utveckling 

av system kräver mycket resurser, därför vill systemutvecklare i ett så tidigt skede 

som möjligt mäta användaracceptansen. Davis (1985) motiverade vikten av fram-

ställningen av sin acceptansmodell TAM med bland annat att om granskningar av 

acceptans är lyckade kan det ge systemdesigners och systemimplementerare värde-

full information. Venkatesh et al. (2003) bekräftar detta och menar att det under mo-

dern tid har investerats mycket kapital i IT och att många försök till att ta fram mo-

deller och ramverk för att mäta acceptansen. Swanson (1988 citerat i Davis, Bagozzi 

& Washaws, 1989) menar att förstå hur och varför ett system accepteras har visat sig 

vara en av de svåraste uppgifterna inom området informationssystem. Forskare har 

tidigare forskat på vilka faktorer, kring psykiska intryck såväl som design av system, 

som påverkar användarnas acceptans och de har visat sig vara oense om vilka faktorer 

som faktiskt ligger till grund för acceptans (Davis, Bagozzi & Washaw, 1989). 

Användaracceptans har frekvent undersökts och många modeller har framställts i jak-

ten på det mest träffsäkra sättet att mäta acceptans på. Några populära modeller är 

“technology acceptance model” (TAM) (Davis, 1985), TAM 2 (Venkatesh & Davis, 

2000) och “the theory of planed behavior” (TPB) (Ajzen, 1991). Venkatesh et al. 

(2003) skapade senare sin UTAUT-modellen genom att samla lärdomar från bland 

annat dessa tidigare framställda modeller och forskning om acceptans. De samman-

ställde sina fynd till en gemensam modell, vilken har visat sig överträffa andra mo-

deller på många områden enligt El-Gayar & Moran (2006). Frivilliga system och 

ofrivilliga system var en modifierare som de tidigare modellerna inte, eller väldigt 

lite, adresserat och som Venkatesh et al. (2003) inkluderat i sin modell.  Sedan dess 

uppkomst har UTAUT frekvent testats och bevisats vara en bra modell för att 
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undersöka acceptans och användning av system i olika miljöer enligt Cimperman, 

Brenčič & Trkman (2016). 

2.2.1 UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 

När Venkatesh et al. (2003) började sin forskning fanns det många ramverk och mo-

deller som kunde appliceras för att undersöka användarnas acceptans. Venkatesh et 

al. (2003) ansåg att det var ett problem för den implementeringsansvarige att välja 

vilket av ramverken som skulle användas. Venkatesh et al. (2003) hade som mål att 

ta fram ett sammanslaget ramverk genom att slå samman de tidigare modellerna och 

ramverken och identifiera avgörande faktorer.  

De åtta modeller som undersöktes hade liknande tillvägagångssätt för att mäta an-

vändaracceptans. Deras mål var att ta reda på hur ett system verkligen används ge-

nom att först undersöka uppfattningar av systemet genom olika faktorer, sedan un-

dersöka de intentioner att använda systemet, därefter se till det faktiska användandet 

av systemet. Tidigare hade tester på dessa modeller endast gjorts i en liten utsträck-

ning och de hade tidigare inte undersökts och jämförts (Venkatesh et al., 2003). Ge-

nom att slå samman modellerna och utföra tester på alla faktorer och indikatorer för 

användande selekterades de som visade sig relevanta. 

 

Figur 2.1: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model (Venkatesh et al., 2003, 
s.447) 

Användarintentioner (Behavioral Intentions, BI) beskriver hur accepterande använ-

darna är av systemet och hur motiverade och villiga de är att använda det. Intentioner 

påverkar i sin tur Användarbeteende (Use Behavior, UB) som syftar på det faktiska 

användandet av systemet, alltså hur mycket det används (Venkatesh et al., 2003). 

Venkatesh et al. (2003) fann att fyra faktorer beskriver användarintentioner och an-

vändarbeteende, vilka presenteras i stående riktning i modellen. Dessa är Förväntad 
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prestation, Förväntad ansträngning, Socialt inflytande och Underlättande förutsätt-

ningar. Dessa faktorer influeras av fyra så kallade modifierare, presenterade i lig-

gande riktning i modellen. Dessa är kön, ålder, tidigare erfarenhet och om det är ett 

frivilligt eller ofrivilligt system. Beroende på användarens personliga attribut eller 

situationen avgörs dessa modifierare, nedan presenteras de olika faktorerna samt vil-

ken effekt modifierarna har på dem. (Venkatesh et al., 2003) 

- Förväntad prestation (Performance expectancy, PE) mäter användarens upp-

fattning av hur teknologin kommer effektivisera användarens arbete. PE är 

den faktor som bäst mäter intentionerna av att använda en teknologi och detta 

i båda frivilliga och ofrivilliga miljöer. Vidare är ålder och kön som modifie-

rar faktorn PE, där den framförallt påverkar män och speciellt yngre män. 

 

- Förväntad ansträngning (Effort expectancy, EE) mäter hur lätthanterligt tek-

nologin uppfattas av användaren. EE faktorn är relevant både i frivilliga och 

ofrivilliga användningsområden. Utmaningar med processförändringar är 

mer synliga i början av en process där nya beteenden krävs och blir senare, 

när arbetsvanor är plats, inte lika framträdande. Kvinnor här sticker ut mer 

och har en mer negativ syn på hur svårt det kommer vara att anpassa sig till 

den nya teknologin. Hög ålder visar sig också skapa motstånd i processer med 

användning av informationssystem. Tidigare erfarenhet kommer också vara 

en modifikation av EE, där de med tidigare teknisk erfarenhet har större in-

tentioner för användning. 

 

- Socialt inflytande (Social influence, SI) sammanfattar hur en individ anser att 

andra individer påtrycker och influerar användning av systemet. SI påverkar 

i högre grad i de miljöer där systemen är ofrivilliga. Kvinnor tenderar att bli 

mer influerade av andra men mer erfarenhet indikerar på mindre påverkan. 

Äldre tenderar att vara mer påverkade av SI. SI modifieras av erfarenhet, ål-

der, kön och om systemet är frivilligt eller ofrivilligt. 

 

- Underlättande förutsättningar (Facilitating conditions, FC) är faktorn till hur 

väl en användare anser att organisationen använder hårdvara, miljöer, utbild-

ningar och andra underlättande förutsättningar för att ge support till använ-

dandet av systemet. Denna faktorn har inte någon påverkan på intentionerna 

till användning utan har en direkt påverkan på användandet. Vid erfarenhet 

blir användandet av de tekniska hjälpmedlen bättre då de lär sig att optimera 

användningen. Äldre förespråkar att mer hjälp behövs vid arbetet och tende-

rar att lägga mer vikt vid dessa hjälpmedel. 

Ammenwerth (2019) presenterar och jämför acceptansmodellerna UTAUT och 

TAM’s appliceringar i en vårdmiljö. Författaren menar att dessa modeller inte helt är 

applicerbara i en sådan miljö utan att det även finns andra faktorer att beakta för att 

mäta acceptansen. Ingen av modellerna har tagits fram i syfte att undersöka accep-

tansen i specifikt en vårdmiljö, utan är skapade för alla typer av miljöer 

(Ammenwerth, 2019). UTAUT validerades genom en acceptansundersökning på re-

visionssystem, databassystem och på ett digitalt mötessystem (Venkatesh et al., 

2003). Liknande var TAM validerad på bland annat ett email-system (Davis, 1985). 

Ammenwerth (2019) argumenterar för att de system, som Davis (1985) och Venka-

tesh et al. (2003) applicerade och validerade sina modeller på inte är jämförbara med 
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de betydligt mer komplexa system som kan finnas i en vårdmiljö. Vidare menar hon 

att vårdsystem är socio-tekniska system där användaracceptans inte endast kan mätas 

i dess funktionalitet eller om det är användarvänligt. Det uppges även finnas andra 

eller mer viktiga aspekter som gör att användarna har andra acceptanskriterier, såsom 

hårdvara, utbildning, support och att system är väl integrerat i deras arbetsflöden. 

Fler aspekter som påverkar vårdpersonalens systemacceptans är organisatoriska, kul-

turella och emotionella aspekter (Cimperman, Brenčič & Trkman, 2016). I en vård-

miljö är ofta systemen obligatoriska att använda, vilket skiljer TAM från UTAUT. 

TAM är utformad för att mäta frivilligt användande av system till skillnad från 

UTAUT som kan appliceras på både frivilliga och ofrivilliga system (Ammenwerth, 

2019). Tidigare forskare som använt UTAUT och TAM i en vårdmiljö har tagit fram 

egna faktorer för att bygga vidare på modellerna för att de ska kunna anpassas till en 

vårdkontext (Ammenwerth, 2019). Cimperman, Brenčič och Trkman (2016) stärker 

detta och menar att lägga till fler faktorer, inom en specifik miljö, skapar en mer 

korrekt bild av användaracceptans. 

2.2.2 Användaracceptans av Vårdsystem 

Datorer och digitala system har sedan många år tagit allt större plats i sjukvården 

och krävt en förändring i yrket och arbetssättet för vårdpersonal (Shoham & Gonen, 

2008). Digitalisering har skett i form av datoriseringar av tidigare manuellt genom-

förda uppgifter, såsom administration, utbildning, medicinsk vård och beslutsstöd 

(Lu, Hsiao & Chen, 2012). De menar att moderna verktyg och innovationer kan ap-

pliceras i sjukhusmiljöer på många sätt men måste utvärderas noga för att verkligen 

stötta vården och de vårdrutiner som finns. 

Användaracceptans är enligt Sharifian, Askarian, Nematolahi och Farhadi (2014) en 

förutsättning för en lyckad implementering av informationssystem på sjukhus. Sho-

ham och Gonen (2008) belyser vikten av att vårdpersonal stöttar den stora process-

förändringen det innebär att arbeta med datorer i vårdyrket, vilket de vidare menar 

gör det viktigt att förstå vårdpersonalen som individer och vilka attityder de har till 

förändringen. De faktorer som avgör acceptans är viktiga för att förstå vad som mo-

tiverar användandet till nya system (Handayani, Hidayanto & Budi, 2018), vilket 

kan vägleda i beslut kring design, implementering och drift. (Ammenwerth, Mans-

mann, Iller, & Eichstädter, 2003; Kuek & Hakkennes, 2020).  

Följande del i avsnittet listar faktorer eller områden som tidigare forskning funnit 

viktiga för acceptans och attityd till system och utifrån undersökningar (listade i ta-

bell 2.1 och 2.2 nedan) som gjorts i just vårdmiljöer. 

• Uppfattad nytta 

För att ett system ska kunna implementeras framgångsrikt och fungera väl i 

verksamheten är en viktig faktor att vårdpersonalen anser att patienten och 

patientvården gynnas av systemet (Huryk, 2010). Weber (2007) belyser ex-

empelvis att den starkast påverkande faktorn för användande av ett besluts-

stödsystem var huruvida vårdpersonalen ansåg att datan, och därmed syste-

met, gynnade patienten och dess anhöriga. I Lees (2005) undersökning upp-

kom det missnöje bland vårdpersonalen när systemet inte kunde individan-

passas, missnöje riktades mot att kvaliteten på vården snarare försämrats än 

förbättrats. Att riskera hälsa och säkerhet för patienten anses som ett stort 
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problem för acceptans av system, hur systemen gynnar vården måste vara 

tydlig (Lee, 2005). 

• Omgivningsstöd 

Omgivningens hjälp, inställning, attityd och förmedlade av motivation har 

också visat sig vara en påverkande faktor för systemacceptans. Shoham och 

Gonen (2008) fann en positiv påverkan på vilja och uppfattad förmåga kring 

systemanvändande om omgivningens, särskilt överordnade rollers, attityd 

var positiv och hjälpsam. 

• Utbildning 

Ett steg i systemimplementationen är att personalen utbildas och tränas i att 

använda systemet. Att sakna kunskap i hur systemet används är en stor bar-

riär och leder till stort missnöje bland de anställda i en studie av Weber 

(2007). Utbildning är en viktig del för att förstå syftet bakom användningen 

och använda det rätt, och en förutsättning för att kunna nyttja de fördelar sy-

stemet syftar till att medföra, såsom mer effektivt arbete och förbättrad vård 

(Lee, 2005). En uppfattad brist på utbildning och manualer skapar i Lee’s 

(2005) studie missnöje och ifrågasättande kring varför systemet finns. Sho-

ham & Gonen (2008) belyser vikten av att ha vårdpersonalen med i proces-

sen att utveckla och designa systemen av den anledningen att de är slutan-

vändarna och deras behov bör forma kraven på systemen. Utbildning i både 

hur systemet används och i vad för nytta det medför skapar förutsättningar 

för bra attityder och användande av systemen (Shoham & Gonen, 2008; 

Weber, 2007). 

• Systemkvalitet 

System med hög kvalitet förbättrar användbarheten vilket gör att acceptan-

sen ökar för systemanvändande enligt Lu, Hsiao och Chen (2012). Vidare 

menar de att system som medför hög kvalitet på den informationen som 

skrivs in och senare kan användas gör på samma sätt att acceptansen ökar. 

Specifika tekniska problem som lyfts i en studie av Kossman och Scheiden-

helm (2008) är dålig systemdesign, långsamma system och systemstopp. Att 

systemen inte är väl integrerade med varandra anges också som ett problem 

vid användandet (Lee, 2005). Viktigt är alltså att systemen är väldesignade 

och inte medför problem vid användande. 

• Patientkontakt 

Viss upplevd förlust av personlig kontakt mot patienten nämns som en ne-

gativ aspekt av att använda system (Kossman & Scheidenhelm, 2008; Dil-

lon, Blankenship & Crews, 2005). Exempelvis var en nackdel enligt 

Ammenwerth et al. (2003) att ökad tid på att arbeta med att fylla i och an-

vända systemet tog bort tid från patienten och det personliga mötet. Rädslan 

att avhumanisera vården och mötet med patienten genom att använda sy-

stem kan också skapa motstånd mot användande och försämra attityden till 

systemen (Huryk, 2010; Dillon, Blankenship & Crews, 2005). 

• Ålder 

Huruvida ålder spelar roll för acceptans av system i sjukvården finns det de-

lade meningar om. Kuek och Hakkennes (2020) och Ammenwerth et al. 

(2003) påvisar att en högre ålder tenderar att ha en mindre positiv attityd 

och acceptans till användandet. Det kan bero på att äldre vårdpersonal har 

ett mindre frekvent teknikanvändande och lägre självförtroende i användan-

det (Kuek & Hakkennes, 2020) vilket som tidigare nämnts påverkar accep-

tansen. Ammenwerth et al. (2003) menar att en högre ålder och längre 
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erfarenhet inom yrket kan påverka viljan att anpassa sina processer och väl-

komna nya system. Däremot fann Shoham & Gonen (2008) inga tecken på 

att ålder är en faktor som påverkar användarens attityd. Dillon, Blankenship 

& Crews (2005) fann indikatorer på att ålder spelar roll, men till skillnad 

från andra undersökningar sågs den positiva attityden inte minska med hög 

ålder, här var variationerna i åldersgrupperna oregelbundna. 

• Datorerfarenhet 

Huryk (2010) har genom en sammanställning av relevant litteratur på områ-

det identifierat att brist på erfarenhet och kunskap om systemanvändande vi-

sat sig vara ett hinder. Vårdpersonal som använt datorer och system mycket 

förut, både i yrket och privat, visar sig tydligt vara mer positiva och accepte-

rande till dem (Ammenwerth et al., 2003; Weber, 2007; Gonen, Sharon, Of-

fir & Lev-Ari, 2014; Shoham & Gonen, 2008). 

• Självförmåga & teknisk kompetens 

Det är inte bara den faktiska erfarenheten som kan spela roll, utan även hur 

hög nivå av självförmåga (eng. self-efficacy) inom användandet man anser 

sig ha (Gonen et al., 2014; Kuek & Hakkennes, 2020). Självförmåga är an-

vändarens tro på den egna förmågan att genomföra en uppgift och interagera 

med systemet (Gonen et al., 2014). Gonen et al. (2014) fann en koppling 

mellan stark självförmåga och positiv attityd till systemanvändande. Vård-

personalens digital literacy kan också påverka dess acceptans och använ-

dande av informationssystem enligt Kuek och Hakkennes (2020). British 

Computer Society (2017 refererat från Kuek & Hakkennes, 2020) definierar 

digital literacy som förmågan att använda teknologi för att delta i och bidra i 

den moderna sociala, kulturella, politiska och ekonomiska omgivningen. 

Dillon, Blankenship och Crews (2005) fann däremot inte någon koppling 

mellan den subjektiva bedömningen av datorkunskap och attityd. Vårdper-

sonals användande kan alltså eventuellt påverkas både av faktisk erfarenhet 

och den uppfattade kompetensnivån kring användandet. 

Slutligen skiljer sig användarupplevelsen givetvis åt beroende på omgivning och om-

ständigheter i stort, såsom vilken typ av system som implementeras och vad för av-

delning och typ av vårdsituationer det berör (Ammenwerth et al., 2003). I en under-

sökning som studerade flertalet olika avdelningar skiljde sig resultaten åt, där avdel-

ningens tidigare rutiner, vårdkaraktär och mängd patienter exempelvis antogs på-

verka acceptansen vid införande av ett system (Ammenwerth et al., 2003). 

Trots många upplevda problem som har nämnts i litteraturen är majoriteten dock po-

sitivt inställda, både i exempelvis Kossman och Scheidenhelms (2008) undersökning 

och den litteratursammanställning som gjorts av Huryk (2010). Kossman & Schei-

denhelm (2008) påvisar i sin undersökning en hög acceptans och stor vilja att arbeta 

i systemet, men samtidigt riktade informanterna mycket kritik mot olika aspekter. 

Detta menar Kossman & Scheidenhelm (2008) kan peka mot att kritiken beror på att 

det finns en vilja att förbättra systemet för att bättre stödja vården snarare än att den 

är ett tecken på motstånd mot användandet. Kritik behöver därmed eventuellt inte 

betyda låg acceptans eller negativ attityd. 
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Tabell 1.1: Artiklar som genom undersökningar funnit belägg för vilka faktorer som påverkar vårdper-
sonals användaracceptans eller attityd till informationssystem. 

Författare Titel Undersökning 

Shoham & Gonen 

(2008)  

Intentions of Hospital Nurses to Work 

With Computers - Based on the Theory 

of Planned Behavior 

En undersökning av sjuksköterskors attityd relate-

rade till deras avsikter att använda datorer i sjukhus-

miljö, för att förutse deras framtida användande och 

att se samband mellan attityder och utvalda faktorer. 

Gonen et al. (2014)  How to enhance nursing students’ inten-

tion to use information technology 

En undersökning på sjuksköterskestudenter för att 

hitta korrelation mellan deras attityder och ett antal 

variabler och kunna förbättra sjuksköterskeutbild-

ningen i informationssystem. 

Lee (2005)  Nurses’ concerns about using infor-

mation systems: analysis of comments 

on a computerized nursing care plan sys-

tem in Taiwan. 

En undersökning för att förstå sjuksköterskors upp-

fattningar av ett datoriserat vårdplanssystem i Tai-

wan. 

Weber (2007)  A qualitative analysis of how advanced 

practice nurses use clinical decision sup-

port systems. 

En undersökning på hur avancerad sjukhuspersonal, 

som jobbar i patientkritiska miljöer, använder och 

accepterar beslutstödssystem i deras verksamheter. 

Kuek & Hakkennes 

(2020) 

Healthcare staff digital literacy levels 

and their attitudes towards information 

systems.  

En undersökning kring digitala literacy levels och at-

tityder till informationssystem för vårdpersonal inför 

implementering av EHR.  

Lu, Hsiao & Chen 

(2012) 

Factors Determining Nurse Acceptance 

of Hospital Information Systems 

En undersökning för att ta reda på vilka faktorer som 

skapar acceptans hos sjuksköterskor vid användandet 

av vårdsystem.  

Ammenwerth et al. 

(2003)  

Factors affecting and affected by user 

acceptance of computer-based nursing 

documentation: results of a two-year 

study.  

En undersökning av faktorer som påverkar acceptan-

sen av ett dokumentationssystem på vårdpersonal i 

Tyskland i olika faser av implementationen. 

Dillon, Blankenship & 

Crews (2005) 

Nursing attitudes and images of elec-

tronic patient record systems. 

En undersökning för att förutse faktorer och attityder 

för att korrekt anpassa och använda ett elektroniskt 

journalsystem. 

 

Tabell 2.2: Identifierade faktorer för vårdpersonals användaracceptans eller attityd till informationssy-
stem samt vilka artiklar som bekräftar och dementerar dess påverkan. 

Faktor Beskrivning Påverkan på accep-

tans 

Bekräftar Dementerar 
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Uppfattad nytta Hur användare uppfattar 

att systemet gynnar och 

gör nytta i arbetet och 

vården.  

 

Ju högre uppfattad 

nytta desto mer positiv 

påverkan. 

Lee (2005),  

Weber (2007),   

Lu, Hsiao & Chen 

(2012),  

Ammenwerth et al. 

(2003) 

 

Omgivnings-

stöd 

Hur positiv och motive-

rande omgivningen och 

avdelningen är när det 

gäller integration av sy-

stemen i arbetet. 

Ju mer positiv omgiv-

ning desto mer positiv 

påverkan. 

Shoham & Gonen (2008)  

Utbildning Utbildning i systemet 

och hur det ska använ-

das.  

Ju bättre uppfattad ut-

bildning desto mer po-

sitiv påverkan. 

Lee (2005),  

Weber (2007) 

 

Systemkvalitet Möjlighet till integrering 

till andra system, funge-

rar felfritt, inte buggar 

eller begränsar informat-

ionens kvalitet i syste-

met.  

Ju högre kvalitet desto 

mer positiv påverkan. 

Lee (2005), 

Weber (2007), 

Lu, Hsiao & Chen 

(2012), 

Dillon, Blankenship & 

Crews (2005) 

 

Patientkontakt Upplevelsen av att kon-

takten med patienten 

minskar eller försämras 

av systemanvändning.  

Ju mer försämrad pati-

entkontakt desto mer 

negativ påverkan. 

Lee (2005), 

Weber (2007), 

Dillon, Blankenship & 

Crews (2005), 

Ammenwerth et al. 

(2003) 

 

Ålder Användarens ålder. Ju högre ålder desto 

mer negativ påverkan. 

Kuek & Hakkennes 

(2020),  

Ammenwerth et al. 

(2003), 

Dillon, Blankenship, 

Crews (2005) 

Shoham & Gonen 

(2008),  

Dillon, Blankenship, 

Crews (2005) (på-

verkan finns, men 

inte linjärt) 

Datorerfarenhet Hur mycket personen 

använt datorer och sy-

stem förut.  

Ju mer erfarenhet 

desto mer positiv på-

verkan. 

Shoham & Gonen 

(2008), 

Gonen et al. (2014),  

Weber (2007),  

Kuek & Hakkennes 

(2020),  

Ammenwerth et al. 

(2003) 

 

Självförmåga 

och teknisk 

kompetens 

Användarens uppfattade 

tekniska kompetens och 

tron på att den kan klara 

av en handling i syste-

met. 

Ju högre nivå desto 

mer positiv påverkan. 

Gonen et al. (2014),   

Kuek & Hakkennes 

(2020) 

Dillon, Blankenship 

& Crews (2005) 
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2.2.3 Sammanslagning av påverkande faktorer 

Många av de faktorer som identifierats påverka acceptans av vårdsystem återfinns i 

den generiska UTAUT-modellen, vilket talar för att den till stor del är relevant att för 

att undersöka acceptans i vårdmiljö, med vissa tillägg specifika för vårdmiljön. Ne-

dan sammanställs alla faktorer och slås samman i de fall de överlappar, för att skapa 

det teoretiska ramverk som kommer användas och skapa strukturen för att undersöka 

acceptans av smittspårningssystemet. 

2.2.3.1 Förväntad prestation & nytta 
UTAUT-faktorn förväntad prestation (PE) undersöker användarens uppfattning av 

hur teknologin kommer effektivisera arbetet. Den förväntade prestationen är den fak-

tor som bäst mäter intentionerna av att använda en teknologi (Venkatesh et al., 2003). 

Identifierat ur undersökningarna i vårdmiljö är att uppfattad nytta är en stark påver-

kande faktor (Weber, 2007; Lu, Hsiao & Chen, 2012; Ammenwerth et al., 2003). 

Dessa undersökningar menar att system måste vara säkra, anpassningsbara till indi-

videns behov och gynna vården av patienten i sin helhet för att accepteras av använ-

darna. Faktorn uppfattad nytta kan undersökas genom UATUT-frågorna om förvän-

tad prestation på grund av dess likheter, framöver kallad förväntad prestation och 

nytta. 

2.2.3.2 Förväntad ansträngning 
UTAUT-faktorn förväntad ansträngning (EE) är den faktorn som undersöker 

huruvida en användare uppfattar systemets komplexitet, både i hur lätt det är att an-

vända samt hur lätt det var att lära sig (Venkatesh et al., 2003). 

2.2.3.3 Socialt inflytande 
UTAUT-faktorn socialt inflytande (SI) undersöker hur mycket användaren anser att 

andra individer påtrycker och influerar användning av systemet och vilken påverkan 

det har. (Venkatesh et al., 2003) Ur undersökningar i vårdmiljö verkar omgivnings-

stöd vara en faktor som bidrar till användarens uppfattning av systemet, detta enligt 

Shoham & Gonen (2008). Omgivningsstöd handlar om hur positiv, motiverande och 

hjälpsam omgivningen, såsom arbetskamrater och chefer, är när det gäller använ-

dande av system i arbetet. Faktorerna beskrivs snarlikt och kan därmed undersökas 

som en enda, fortsatt kallad socialt inflytande som undersöker omgivningens infly-

tande på användaren. 

2.2.3.4 Underlättande förutsättningar & kvalitet 
UTAUT-faktorn underlättande förutsättningar (FC) undersöker andra förutsättningar 

som underlättar användning av systemet, de resurser i form av hårdvara, utbildning 

och hjälp som finns tillgänglig. Lee (2005) och Weber (2007) bekräftar i sina artiklar 

att utbildning är en viktigt faktor inom vården som ökar sjukvårdspersonalens använ-

daracceptans. Även systemkvalitet är en identifierad faktor för acceptans av system 

i vårdmiljö (Lee, 2005; Lu, Hsiao och Chen, 2012; Dillon, Blankenship & Crews, 

2005). Systemen ska ha av hög systemkvalitet genom att systemen ska vara snabba, 

kompatibla med varandra, fria från systemstopp och ge rätt information på ett väl-

fungerande sätt. Båda faktorerna utbildning och systemkvalitet är en stor del av 
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underlättande förutsättningar, de täcks i frågorna kring det och kommer därför dis-

kuteras tillsammans. 

2.2.3.5 Patientkontakt 
En faktor som specifikt identifierats i vårdmiljö är patientkontakt. Ökad tid i arbete 

med systemet, upplever vårdpersonalen, minskar kontakten med patienten och de ser 

detta som något negativt (Kossman & Scheidenhelm, 2008; Dillon, Blankenship & 

Crews, 2005). Huryk (2010) och Dillon, Blankenship och Crews (2005) nämner 

också att rädslan att avhumanisera vården genom ökad användning av system kan 

skapa motstånd mot systemanvändande och försämra attityden. 

2.2.3.6 Bakgrundsfaktorer 
UTAUT-modellen har förutom faktorer något de kallar modifierare, kön, ålder, erfa-

renhet och frivillighet. Dessa modifierare anges påverka olika faktorer på olika sätt. 

Ålder indikerar påverka acceptans av vårdsystem i många fall (Kuek & Hakkennes, 

2020; Ammenwerth et al., 2003; Dillon, Blankenship & Crews 2005) men inte alltid 

(Shoham & Gonen, 2008). Erfarenhet är enligt UTAUT tidigare erfarenhet av att 

använda datorer och system och uppges påverkar acceptans, precis på samma sätt har 

undersökningar i vårdmiljö påvisat stor påverkan av datorerfarenhet (Shoham & Go-

nen, 2008; Gonen et al., 2014; Weber, 2007;  Kuek & Hakkennes, 2020; 

Ammenwerth et al., 2003). I vårdmiljö har även faktorn självförmåga och teknisk 

kompetens identifierats, vilken handlar om hur personen uppfattar sig själv och sin 

kunskap i användande av system (Gonen et al., 2014; Kuek & Hakkennes, 2020). 

Denna anses också vara en relevant variabel, och undersöks därför tillsammans med 

vad de övriga såkallade bakgrundsfaktorerna, vilka därmed är; kön, ålder, erfaren-

het, frivillighet och självförmåga och teknisk kompetens. 

2.3 Workarounds 

I de fall då en användare inte fullt ut accepterar, utan på något sätt finner missnöje i, 

användandet av informationssystem kan det resultera i motstånd mot systemanvän-

dandet (Ferneley & Sobreperez, 2006). Bozan och Berger (2018) fann att vårdper-

sonal som inte anser att ett system upprätthåller en viss kvalitet, i form av att ge pa-

tientnytta och effektivitet, mer sannolikt hittar andra sätt att utföra uppgiften på. 

Användande av datorer i arbetsprocesser kan då skapa problem, i tidig forskning på 

området identifierade Gasser (1986) stora problem kopplat till hur användarna av-

siktligt frångår rutiner och på andra sätt anpassar arbetet när verkligheten inte stäm-

mer överens med datorsystemen. Senare forskning kom att använda ordet 

workarounds för att beskriva detta fenomen, vilket definieras som följande:  

“A workaround is a goal-driven adaptation, improvisation, or other change to one 

or more aspects of an existing work system in order to overcome, bypass, or mini-

mize the impact of obstacles, exceptions, anomalies, mishaps, established practices, 

management expectations, or structural constraints that are perceived as prevent-

ing that work system or its participants from achieving a desired level of efficiency, 

effectiveness, or other organizational or personal goals.” (Alter, 2014, s. 1044) 

Workarounds kan alltså ses som en avvikande handling från processer, rutiner och 

metoder som förekommer ofta på grund av att de digitala systemen inte är 



 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 15 – 

anpassade för arbetsprocessen (Alter, 2014). Workarounds är vanligt förekom-

mande inom vården och många studier på området har genomförts (Azad & King, 

2008). Alter (2014) menar att workaround bör ses som en essentiell del av system-

implementationen, att vid implementering observera vilka workarounds som upp-

står för att sedan vidareutveckla systemen och göra dem bättre. Det är viktigt att 

studera och förstå vad som leder till olika typer av workarounds för att skapa och 

upprätthålla välfungerande system och processer menar Azad och King (2008) och 

Ferneley och Sobreperez (2006). 

Murphy och Walls (2008 citerat i Alter, 2014) säger att en vanligt förekommande 

workaround inom vårdsystem är att användarna först antecknar patientens informat-

ion på papper för att sedan föra över det till systemet. Risken finns då att informat-

ionen aldrig kommer in i systemet antingen för att det glöms bort eller för att papp-

ret tappats bort. 

2.3.1 Compliance/resistance/workaround model 

Ferneley och Sobreperez (2006) undersöker och beskriver workarounds med sin 

“compliance/resistance/workaround model” nedan. Ferneley och Sobreperez (2006) 

menar att tidigare litteratur främst fokuserat på de negativa följderna av motstånd 

(eng. resistance) men att det är mer komplext än så och kan resultera i positiva krafter. 

Modellens olika delar presenteras nedan: 

Om användare inte följer ett system beror det på motstånd som antingen kan vara  

negativt eller positivt.  

- Negativt motstånd yttrar sig exempelvis genom sabotage, medveten felinmat-

ning av data och att strunta i viktiga procedurer. 

- Positivt motstånd kan yttra sig genom att frångå procedurer med syftet att 

stötta eller förbättra arbetet. 

Följt av motstånd föreslår deras modell att det finns tre typer av workarounds, ofar-

liga, hindrande och nödvändiga.  

- Ofarliga (harmless) workarounds inträffar när användarna inte använder sy-

stemet på de sätt de blivit ombedda och instruerade att använda det, men när 

lösningarna inte påverkar arbetsflödet eller den insamlade datans relevans el-

ler kvalitet. 

- Hindrande (hindrance) workarounds uppstår när användningen av systemet 

ses som för tidskrävande, besvärligt eller svårt. Det behöver inte komma ur 

missnöje, utan kan uppstå när användaren inte förstår meningen eller syftet 

med att exempelvis mata in viss typ av data och därför uppskattar värden eller 

struntar i det, vilket kan resultera i felaktigheter. 

- Nödvändiga (essential) workarounds är handlingar som användarna anser är 

kritiska, även om de inte följer de instruktioner som finns. När en sådan be-

dömning görs kan det handlar om att rädda liv, förhindra skada eller på något 

sätt göra vad som anses behövas. En nödvändig workaround kan indikera en 

dynamisk organisationskultur med en vilja att förbättras. 
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Figur 2.2: Compliance/resistance/workaround model (Ferneley & Sobreperez, 2006, s. 354) 

En konceptuell modell som framställts visar vilka typer av workarounds som kan 

uppstå ur positivt och negativt motstånd och visar att nödvändiga workarounds kan 

inte följa av negativt motstånd (Ferneley & Sobreperez, 2006). De menar dock att 

perspektiv kan vara relevant, olika intressenter kan se och kategorisera en 

workaround på olika sätt och de kan överlappa med varandra. Workarounds och hur 

de kategoriseras och tolkas är ett otroligt komplext fenomen (Ferneley & Sobreperez, 

2006).  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som undersökningen genomförts ge-

nom, med beskrivningar av insamlandet av litteratur, valet av metod, sammanstäl-

lande av intervju- och frågeguide, urval av informanter och slutligen etiska aspekter. 

3.1 Litteraturgenomgång 

Initialt rekommenderas det att göra en litteraturgenomgång på forskningsämnet 

(Oates, 2006; Bryman & Bell, 2017).  Litteraturen på ämnet studerades i syfte att få 

en större förståelse för ämnet och kunna identifiera kunskapsgap i forskningen som 

sedan låg till grund för att formulera en relevant forskningsfråga. Från genomgången 

av tidigare litteratur om smittspårning fann vi stöd för ett utökat behov av manuell 

smittspårning, vilket i kombination med den brist på forskning kring användarnas 

acceptans som identifierats påvisade en kunskapslucka av relevans. Utifrån detta har 

forskningsfrågan framställts. Vidare har litteraturgenomgången genomförts parallellt 

med arbetet för att successivt bygga på de teoretiska ståndpunkterna (Oates, 2006). 

Litteraturen har även använts för att skapa en metodisk och teoretisk grund att ut-

forma den empiriska undersökningen utifrån (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). 

För att finna litteratur inom området har ett flertal olika databaser använts, främst 

LUBsearch och Google Scholar. De huvudsakliga sökord som användes, enskilt och 

i kombination, var följande: 

● Contact tracing 

● Infection tracking 

● Pandemic 

● System 

● Healthcare systems 

● Workaround 

● UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) 

● Attitude 

● Acceptance 

● Employee 

● Nurse 

● Electronic health records 

● Technology 

 

För att säkerställa hög kvalitet i litteraturgenomgången har vi i de fall då det varit 

möjligt valt att använda peer reviewed artiklar. En peer review innebär att materialet 

har granskats av fackfolk som gått i god för dess kvalitet, därmed stärker det nivån 

av vetenskaplighet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Litteratur i form av böcker 

har också använts för att stryka uppsatsens metodval.  
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3.2 Val av metod 

3.2.1 Kvalitativ metod 

En studie av systemacceptans kan göras på flertalet olika sätt, beroende på val av 

metod blir det empiriska materialet av olika karaktär. Kvalitativ empiri kräver en mer 

snäv frågeformulering eller avgränsning eftersom endast en liten representation stu-

deras, vilket hämmar möjligheten att generalisera och dra slutsatser utanför urvalet 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Kvantitativ empiri ger genom sin större mängd 

undersökningsobjekt kvantifierbar data som ger möjlighet att dra mer generella slut-

satser (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Datan som produceras kan benämnas 

som mjuk vid kvalitativa metoder, exempelvis historier och observationer, och hård 

vid kvantitativa metoder, exempelvis siffror och fakta som går att statistiskt bearbeta 

(Harboe, 2013). Undersökningen av smittspårarnas användaracceptans hade kunnat 

genomföras med antingen kvalitativ eller kvantitativ metodik, eller de båda i kombi-

nation, med två olika sorters resultat som följd. Den kvantitativa metoden resulterar 

i en mer generell och mätbar kartläggning av smittspårarnas upplevelser. Harboe 

(2013) beskriver den kvalitativa metoden som flexibel, undersökningen kan utveck-

las längs datainsamlingens gång baserat på vilka iakttagelser som registreras. Detta 

är en fördel om alla aspekter som är relevanta att undersöka inte kan kartläggas på 

förhand (Harboe 2013). Kvalitativa undersökningar kan göras genom intervjuer och 

ge djupare insikter om ett fåtal smittspårares erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 

2015). För att på djupet förstå vilka faktorer som påverkar smittspårarnas upplevelse 

är den kvalitativa metoden det alternativ som vi anser bäst, då det gör det möjligt att 

flexibelt forma studien utifrån de mest kritiska aspekterna och förklara bakomlig-

gande fenomen i mer än bara siffror. Att genomföra en kvalitativ studie för att förstå 

användarens upplevelse av smittspårningssystem ger möjligheten att bygga vidare på 

de frågor som kan finnas i de modeller som används. På så sätt fångas de specifika 

utmaningarna och möjligheterna vid smittspårning upp. För att få god insyn i den 

verkliga upplevelsen av systemanvändandet föll valet på en semistrukturerad inter-

vju. 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Dalen (2015) är kvalitativa intervjuer särskilt lämpliga för att ge insikter om 

informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor. Semistrukturerade intervjuer 

gav möjlighet att ställa frågor utifrån UTAUT-modellen (Venkatesh et al., 2003) utan 

att begränsa informanternas svar till inom ramarna för denna modell, eller någon an-

nan tidigare forskning, då det möjliggör följdfrågor och tilläggsfrågor vid behov. In-

tervjun ger möjlighet att ställa följdfrågor och analysera informantens svar och 

kroppsspråk för att dra djupare analyser (Creswell, 2014; Oates, 2006). Weber (2007) 

har genomfört en undersökning av sjuksköterskors användning av beslutsstödsystem 

och har också valt en semistrukturerad intervju med intervjuguide. Weber (2007) 

anger i anledningen till valet av datainsamlingsmetod att formatet ger informanten 

möjlighet att fritt dra relevanta kopplingar utifrån frågorna och diskutera personliga 

upplevelser. Fördelar med enskilda intervjuer är enligt Harboe (2013) bland annat att 

intervjuaren är säker på att respondenten förstått frågorna och att de egna attityderna 

uttrycks utan påverkan av grupptryck eller utomstående parters åsikter. På liknande 

sätt anger Weber (2007) att han i sin studie valde att genomföra intervjuerna 
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individuellt för att sjuksköterskorna i närvaro av andra sjuksköterskor kan vara ovil-

liga att diskutera sina upplevelser. Under intervjun ställdes så kallade öppna frågor, 

alltså utan fasta svarskategorier, för att undvika att gå miste om relevant data (Har-

boe, 2013). Öppna frågor ger informanten möjlighet att formulera sig med egna ord 

vilket anses vara fördelaktigt för studien trots att datan inte är lika mätbar och därför 

svårare att jämföra mot de andra informanternas svar (Harboe, 2013). 

3.3 Intervjuguide & Frågeguide 

I semistrukturerade intervjuer är det viktigt att skapa en intervjuguide med de teman 

och frågor som täcker studiens mest centrala områden (Dalen, 2015). Intervjuguiden 

skapades utifrån litteraturstudien kring användaracceptans, i synnerhet UTAUT-mo-

dellen (Venkatesh et al., 2003). För att säkerställa relevans och trovärdighet har ett 

urval av de frågor i UTAUT-modellens samling av frågor används, utifrån vilka som 

ansågs mest relevanta för studiens karaktär och smittspårningskontext. En översätt-

ning av frågorna gjordes slutligen. De förberedda frågornas syfte var att vägleda in-

tervjun och möjliggöra jämförande av de olika informanternas svar. I linje med den 

semistrukturerade intervjun ställdes även följdfrågor för att fånga eventuella aspekter 

UTAUT-modellen inte täcker men som anses viktiga av informanten. Svar insamla-

des i form av en djupgående analys och uppfattning i textform. 

För att testa sin intervjuguide och för att öva sig som intervjuare argumenterar Dalen 

(2015) för att en pilotintervju bör utföras. Forskarna kan under denna pilotintervju 

dra slutsatser kring frågorna för att eventuellt formulera om dem om de var otydliga. 

En pilotintervju ger också möjligheten att testa den tekniska utrustningen så som in-

spelningstekniken. Trost (2010) menar att det råder delade meningar om ifall materi-

alet från en sådan pilotintervju ska användas eller inte, men han anser själv att en väl 

utförd intervju kan och bör användas. Vid genomförande av pilotintervju (INF1) an-

sågs frågorna och formatet fungera väl, därmed har inga ändringar gjorts och inter-

vjun har inkluderats i studien. Intervjuguiden (Appendix 1) och frågeguiden (Appen-

dix 2) därmed gått igenom ett test och ansågs vara väl lämpade för att använda som 

guider i alla intervjuer. 

3.4 Urval 

Ansvaret för Sveriges sjuk-och hälsovård är indelat på Sveriges regioner. Det är även 

upp till varje region att lokalt utföra smittspårning, koordinera smittspårningsverk-

samheten och bistå med de digitala verktyg som ska användas (Folkhälsomyndig-

heten, 2021). Den decentraliserade smittspårningen innebär att olika regioner har 

olika system. För att kunna dra slutsatser avgränsas studien till att endast undersöka 

en regions system. Urvalet har därför gjorts bland smittspårare verksamma i en och 

samma region. Folkhälsomyndigheten har föreslagit att ta fram ett nationellt ärende-

hanteringssystem, baserat på källkod från region Skånes webbapplikation (Folk-

hälsomyndigheten, 2021). Region Skåne kommer vara den organisation som studien 

utförs i. För att besvara frågeställningen angående användaracceptans sker intervjuer 

med användarna av smittspårningsystemet, vilka är smittspårarna.  
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En inbjudan att delta i studien skickades ut till alla smittspårare, genom en chef för 

smittspårningsenheten. De som ville ställa upp eller hade frågor ombads på direkt 

väg kontakta forskarna. Detta utan att deltagandet anmäldes till någon chef, för att 

säkerställa att deltagandet var anonymt och av fri vilja. Respondenterna har valts ut-

ifrån vilka som svarade, alla de som anmälde intresse intervjuades. Trost (2010) be-

skriver att när man går genom andra för att få tag på intervjupersoner bland en snäv 

grupp möjliga informanter kan det bli egendomligt att dessutom kräva att de som 

ställer upp följer tabeller på ett önskat strategiskt urval. Trost (2010) menar att man i 

sådana situationer får ta vad man får och hoppas på någorlunda variation. Valet att 

intervjua 6 personer föll sig naturligt då det var så många som erbjöd sig ställa upp. 

Hur stor mängd som ska intervjuas beror på situationen men ett fåtal, ca 4-8 personer, 

rekommenderas av Trost (2010). Detta för att materialet ska vara lätthanterligt och 

kunna överblickas utan att man missar några detaljer eller samband (Trost, 2010). 

Vi bad en chef skicka ut inbjudan till intervju till samtliga smittspårare. Utifrån de 

som var intresserade att ställa upp på intervju valdes informantgruppen ut. Trots ett 

stort bortfall i att bara ett fåtal svarade utgjorde de ett tillräckligt stort antal för att 

genomföra en kvalitativ undersökning utifrån Trosts (2010) rekommendation. Som 

alltid i kvalitativa studier är det svårt att generalisera och tala för hela gruppen när 

endast en liten del undersöks, särskilt när urvalet gjorts icke slumpmässigt genom att 

alla som anmält intresse för deltagande intervjuats. 

3.5 Datainsamlingsmetoder 

Under intervjuerna spelades ljudet in och har sedan manuellt transkriberats med hjälp 

av ett ljuduppspelningsverktyg särskilt ämnat för transkribering, Express Scribe 

Transcription Software. Att ha svaren inspelade är fördelaktigt för att fånga infor-

manternas egna ord och exakta formuleringar (Dalen, 2015), det ger också intervju-

arna en möjlighet att fokusera på samtalet (Bryman & Bell, 2017) och anteckna hel-

hetsintryck, idéer och kroppsspråk snarare än exakta ordval. Informanten fick sedan 

ta del av transkriptionen med möjlighet att revidera texten och godkänna att den an-

vänds i uppsatsen, vilket är en del av valideringsarbetet. Eventuella tillägg välkom-

nades och förtydliganden vid oklarheter eller särskilda begrepp efterfrågades. Efter 

intervjuerna började bearbetningen av det insamlade materialet. Transkriptionen an-

vändes som grund för att se mönster i ofta förekommande ord och formuleringar 

inom samma tema enligt följande analyskapitel. Vi transkriberade manuellt texten 

själva, på så sätt har vi fått en unik chans att lära känna vår data enligt Dalen (2015). 

En problematisk aspekt som bör beaktas är att transkriberingar är en form av datare-

duktion (Kvale & Brinkman, 2009) och det kan även vara relevant att uppmärk-

samma kroppsspråk och röstläge för full förståelse av ordens betydelse. Transkribe-

ringen är trots vissa nackdelar ett väl lämpat sätt för att arbeta med texter och genom 

att inkludera den i sin fulla form öka reliabiliteten. 

3.6 Analys 

För att analysera datan har en kvalitativ innehållsanalys genomförts med en deduktiv 

ansats. Erlingsson och Brysiewicz (2017) beskriver att målet med en kvalitativ 
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innehållsanalys är att transformera en stor mängd text till en strukturerad och koncis 

sammanfattning av nyckelresultaten. De teman som används för att kategorisera in-

tervjumaterialet har på förhand tagits ur tidigare forskning om acceptans. Transkri-

beringen kondenserades genom att ta ut essensen av informantens svar och samman-

ställa dessa. Genom att det kondenserade materialet togs till en högre abstraktions-

nivå kunde det kategoriseras utifrån den förutbestämda kodningen. Därefter present-

eras innehållet tematiskt med citat i den empiriska resultatdelen följt av en analys 

som jämförde materialet med den tidigare forskningens fynd. 

3.7 Etiska överväganden 

De krav som listas av Bryman och Bell (2017) för att forskning ska vara etisk är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet och 

nyttjandekravet. Viktigt anges också att forskaren inte ger falsk eller vilseledande 

information om undersökningen eller att deltagarna på något sätt tar skada av under-

sökningen. Informationskravet innebär att informera deltagarna om forskningens 

syfte och vilka moment som ingår. Samtyckeskravet innebär att deltagarna vet att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Konfidentialitets- och ano-

nymitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med konfidentiali-

tet och personuppgifter ska bevaras på ett säkert och oåtkomligt sätt. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för det nämna forsknings-

ändamålet (Bryman & Bell, 2017).  

För att säkerställa att forskningen genomförs etiskt är medverkan till intervjuerna i 

linje med Bryman och Bells (2017) samtyckeskrav frivilligt och ingen överordnad 

får kännedom om vilka av de tillfrågade som valt att ställa upp eller tackat nej till att 

ställa upp på en intervju. Detta för att ingen deltagare ska skadas, varken av valet att 

medverka eller valet att avstå. Informanterna har informerats via mail om bakgrunden 

och syftet till forskningen innan de anmält intresse att ställa upp på intervjun genom 

direktkontakt med forskarna. Samma information kring rättigheter och syfte med 

undersökningen återupprepas innan intervjun startar för att bekräfta och säkerställa 

att informanten tagit del av informationen, i linje med informationskravet (Bryman 

och Bell, 2017). Deltagarna informeras både före och efter intervjun om processens 

moment och att de kommer få ta del av och vid behov revidera transkriptionen innan 

publicering så allting är sanningsenligt och korrekt enligt vad Oates (2006) rekom-

menderar. Samtycke för deltagande och inspelning dokumenteras och deltagarna in-

formeras om att de när som helst under studiens gång kan dra tillbaka samtycket till 

att medverka. Informanternas namn utelämnas eftersom de är irrelevanta för forsk-

ningen, övrig bakgrundsinformation är relativt generell och personerna är därmed 

svåra att identifiera. Vid ytterligare önskemål anonymiseras vissa utelämnande de-

taljer om bakgrund eller erfarenhet, detta för att personen inte ska känna att den kan 

ta skada av deltagandet vilket Bryman och Bell (2017) anger är viktigt. Personupp-

gifter bevaras oåtkomligt för utomstående och allt material nyttjas endast till den 

forskning som bedrivs - precis som konfidentialitets- och anonymitetskravet och 

nyttjandekravet kräver enligt Bryman och Bell (2017). Detta kommuniceras och 

ingen annan agenda finns än vad syftet beskriver. Genom dessa åtgärder och tillvä-

gagångssätt uppfyller undersökningen kraven på hur en etisk forskning ska genom-

föras och informanterna bör kunna känna sig trygga med sitt deltagande. 
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3.8 Validitet & Reliabilitet 

För att en undersökning ska vara trovärdig och för att den ska kunna ligga som 

grund till kommande undersökningar behöver den ha hög validitet och reliabilitet 

(Creswell & Miller, 2000). Validitet handlar om att det ska finnas ett samband mel-

lan slutsatserna som dragits och undersökningen som genomförts (Bryman & Bell, 

2017). Den teori som används ska korrelera med mätningen man gör för att mät-

ningens ska anses relevant (Bryman & Bell, 2017). Reliabilitet handlar om tillförlit-

lighet i studien och anses stark om möjlighet finns att återskapa studien och nå 

samma resultat (Bryman & Bell, 2017). De menar att tillfällighet och slumpmässig-

het inte bör ha stor inverkan på resultatet i en undersökning med hög reliabilitet. 

Bryman och Bell (2017) understryker att betydelsen och appliceringen av begrep-

pen validitet och reliabilitet skiljer sig åt lite beroende på om forskningen är kvali-

tativ eller kvantitativ. I avsaknad på mätbarhet och siffror i den kvalitativa forsk-

ningen riktas fokus istället mot andra aspekter för att mäta forskningskvalitet (Bry-

man & Bell, 2017). I kvantitativa studier handlar reliabilitet om att andra forskare 

måste kunna kontrollera metoderna av insamling och analys av data (Dalen, 2015). 

I kvalitativa forskningar påverkar däremot forskarens roll resultaten genom ett sam-

spel med informanten som inte går att förklara fullt ut (Dalen, 2015). Dessa variab-

ler skapar enligt Dalen (2015) svårigheter att eftergranska den kvalitativa undersök-

ningens resultat. Bryman & Bell (2017) beskriver att det finns olika typer av validi-

tet och reliabilitet inom kvalitativ forskning, nedan beskrivs de kort följt av de 

eventuella åtgärder som tagits för att stärka dem: 

- Intern reliabilitet 

För att kunna jämföra och använda sig av mönster mellan de olika infor-

manternas svar bör de undersökas på ett så likt sätt som möjligt så att ex-

terna faktorer inte påverkar (Bryman & Bell, 2017). Om forskare genomför 

intervjuer separat bör de skapa en gemensam överenskommelse för hur de 

ska tolka och koda ord och meningar för att garantera intern reliabilitet 

(Bryman & Bell, 2017). För att undvika sådana skillnader genomförs alla 

intervjuer genom videosamtal och med båda forskarna närvarande. Efterar-

betet med att plocka ut teman och tolka intervjuresultaten sker i nära samar-

bete för att vara eniga om vad som menas med uttalandena, samt se till att 

alla intervjuer analyseras på samma sätt. 

- Extern Reliabilitet 

I kvalitativ forskning är ofta extern reliabilitet en utmaning då det handlar 

om att kunna återskapa resultat (LeCompte & Goetz, 1982). För att kunna 

återskapa forskning och få samma resultat måste undersökningen på samma 

etnologiska grupp ske av forskare med samma bakgrund som tidigare fors-

kare (Bryman & Bell, 2017). Dalen (2015) beskriver att samma “forskar-

glasögon” måste kunna tas på genom att alla led i processen och förhållan-

den är utförligt och korrekt beskrivna. Detta har gjorts genom att dels inklu-

dera transkriberingarna i sin helhet men också genom att inkludera alla upp-

gifter om intervjupersonerna och hur kontakt mellan parterna skett i så stor 

mån som möjligt. 

- Intern Validitet 

Med intern validitet säkerställer forskarna att resultatet verkligen stämmer 

överens med verkligheten. Det kan uppnås göras genom att spendera 
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mycket tid i undersökningsmiljön för att skapa mer korrekta uppfattningar 

(Bryman & Bell, 2017). Detta har försökt uppnås genom att låta informan-

terna förklara processen och det arbete som smittspårningen innebär utför-

ligt som en första del av intervjun. 

- Extern Validitet 

Den externa validiteten kan beskrivas som hur generaliserbar forskningen 

är. Alltså om den är applicerbar på andra miljöer och i andra sammanhang. 

LeCompte och Goetz (1982) argumenterar vidare att det är svårt att uppnå 

detta i en kvalitativ studie på grund av forskningsmetodikens natur. Genera-

liserbarhet är en stor svårighet utifrån endast sex informanters uttalanden 

och den externa validiteten är därmed en erkänt stor brist i forskningen. 

4 Empiriskt resultat 

I följande kapitel presenteras det empiriska resultat som grundas på uttalanden från 

de intervjuer som genomförts med smittspårare. Först presenteras informanterna för 

att ge bakgrund till de olika berättelserna. Därefter beskrivs smittspårningssystemet 

utifrån en sammanställning av informanternas berättelser av hur en smittspårning 

går till och hur de interagerar med systemet. Resterande avsnitt presenterar uttalan-

den som är relevanta för att undersöka de faktorer som tagits fram ur teorin. Avsnit-

ten följer samma struktur som i avsnitt 2.2.3 där faktorerna presenterats. Intervjuer-

nas transkript går att finna i Appendix 3-8. 

4.1 Presentation av informanter 

Det empiriska resultatet är grundat på uttalanden från sex informanter som alla arbe-

tar på smittspårningsenheten i Region Skåne. En sammanställning av informanternas 

bakgrundsfaktorer och erfarenheter följer nedan. 

Tabell 4.1: Informanttabell 

Kod Ålder Kön Smittspåra-

erfarenhet 

Övrig yrkeserfarenhet Systemerfarenhet Självförmåga 

& teknisk 

kompetens 

Tid 

(min) 

INF1 50 Kvinna 7 månader 

10 h/vecka 

1177-rådgivande sjukskö-

terska, nu barnmorska. 

1177-systemen och 

mycket i barnmorskesy-

stemen. 

Ganska låg 30 

INF2 64 Kvinna 8 månader 

30 h/vecka 

Sjuksköterska. Mestadels 

enhetschef. Nu pensionär. 

Mycket genom chefsroll, 

administrativa system. 

Inte dessa systemen. 

Relativt hög 69 
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INF3 68 Kvinna 8 månader 

20 h/vecka 

Sjuksköterska. Mestadels 

chef. Vidareutbildad i ad-

ministration och ledarskap. 

Nu pensionär. 

Mycket i chefsroll genom 

ekonomisystem och i 

personalsystem. Ingen i 

digitala journalsystem. 

Medelhög 57 

INF4 51 Man 6 månader 

30-40 

h/vecka 

Undersköterska, aktiv för 

längesedan. Nuvarande 

och mest arbetserfarenhet 

från näringslivet. 

Ingen inom vården, 

mycket övrig genom 

CRM-system, utvecklat 

hemsidor osv. 

Relativt hög 54 

INF5 63 Kvinna 4 månader 

10-15 

h/vecka 

Sjuksköterska och under-

sköterska, nu barnmorska, 

Mycket erfarenhet ge-

nom barnmorskejobbet 

Medelhög 30 

INF6 71 Kvinna 6 månader  

20-25 

h/vecka 

Sjuksköterska, barn-

morska, chef. Nu deltids-

pensionär. 

Mycket erfarenhet, även 

genom chefroll. Stort fri-

tidsintresse. 

Hög 98 

 

En bedömning för att avgöra informanternas självförmåga och tekniska kompetens 

gjordes genom fråga 7 (se frågeguiden i Appendix 2) om teknisk kompetens samt en 

samlad bedömning från berättelser i om synen på sig själv och den egna förmågan 

vid systemanvändande som identifierats i flertalet andra frågor. Resterande frågor 

besvarades genom direkta frågor om det i frågedelen bakgrundsfaktorer. Ingen av 

informanterna har arbetat med smittspårning innan Covid-19-pandemin och alla ar-

betar hemifrån. Samtliga intervjuer genomfördes via videosamtal i Microsoft Teams. 

4.2 Beskrivning av systemet 

4.2.1 Beskrivning av processen 
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Figur 4.3: Förenklad BPMN-modell över en standardsmittspårning 
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Smittspårningssystemet, modellerat efter informanternas beskrivning i figur 4.3, är det helhets-

system som består av flera olika system som i kombination används för att genomföra smitt-

spårningen. Det första steget för att smittspåra berättar INF3 är att logga in på intranätet via 

RSVPN, Region Skånes VPN, som låter de anställda komma åt sjukvårdens system. Sedan 

öppnas alla system som behövs för att smittspåra upp. Det första systemet att interagera i är 

Hemvisten, där alla smittspårarnas verktyg finns, där man även når arbetslistan (även kallad 

PEP-listan). I arbetslistan finns alla positiva egentester, där väljs en eller flera patienter, vilka 

framöver ofta kommer kallas index. För att markera att man arbetar med ett index skrivs smitt-

spårarens namn in i ett fält på indexpersonens rad i listan. Här kopieras personnumret innan 

1177 öppnas upp, systemet som innehåller de digitala formulärsvaren. Olika informanter be-

skriver processen lite olika, vissa letar direkt reda på journalen genom att klistra in personnum-

ret innan de interagerar med 1177, andra går genom systemen steg för steg. Figur 4.3 är en 

modell av processen steg för steg. Genom att klistra in personnumret i sökrutan i 1177 får man 

reda på om personen/indexet har skickat in ett digitalt formulär eller inte, vilket enligt INF6 

görs ungefär hälften av gångerna.  

Om personen har skickat in formulär tittar smittspåraren igenom alla frågor och ser om det 

finns någon såkallad trigger. Om allting ser bra ut kopieras hela formulärsvaret och klistras in 

i patientens journal som söks upp genom personnummer i primärvårdens journalsystem, 

PMO. I kommentarsfältet i journalen skrivs då att en smittspårning genomförts genom indi-

rekt kontakt och att ingen mer kontakt behövs.  

Om inget formulärsvar finns, eller någon fråga besvarats felaktigt eller otydligt och därmed 

utlöst en trigger, ringer smittspåraren upp personen. Ofta får man inte svar på första försöket 

säger INF3, då kan man skicka ett SMS eller försöka igen en stund senare. I SMSet eller sam-

talet kan man be personen fylla i formulär, eller så görs smittspårning endast genom telefon-

samtalet, olika informanter berättar om lite olika sätt att gå tillväga och vad de föredrar. Om 

personen vill svara på frågorna genom telefonsamtal berättar INF3 att de ofta har frågor gäl-

lande allt möjligt, exempelvis smittbärarpenning till anhöriga och sjukdomstillståndet. Vid te-

lefonsamtal samlas svar genom att man följer en checklista i journalsystemet PMO och en an-

teckning görs med information om att man smittspårat genom ett telefonsamtal innan journa-

len sparas. 

När svaren samlats in, oavsett om det gjorts genom formulär eller samtal, ska en smittskydds-

anmälan göras i SmiNet. Där används delvis svaren som i telefonsamtalet samlats in med 

hjälp av checklistan i PMO, men SmiNet efterfrågar även viss annan information än i check-

listan enligt INF3 och INF6. Denna information behöver därför smittspåraren själv komma 

ihåg att fråga index om berättar INF6. SmiNet-anmälan skickas in när all information fyllts i 

och som sista steg arkiverar smittspåraren personen i arbetslistan/PEP-listan för att markera 

den som färdig. 

4.2.2 Om systemen 

Smittspårningssystemet har under pandemin utvecklats löpande, vid identifierade behov har 

fler funktioner introducerats och rutinerna ändrats enligt INF2. Till en början gjordes alla smitt-

spårningar genom telefonsamtal. I höstas berättar INF2 att man testade ett system där personer 

fick fylla i digitala formulär istället för att svara på frågor via telefon, något som nu berättas 

görs i ungefär hälften av gångerna. 
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“Så det kom till ytterligare de här digitala systemen och detta är inget krav som man kan 

ställa på medborgaren. Men man gjorde en test och då upptäckte man detta att det var en stor 

välvillighet att fylla i detta faktiskt. Så att där befinner vi väl oss idag. Att många fyller i, men 

långt ifrån alla.” -  INF2 (Appendix 4, 136-139) 

Under våren 2021 utvecklades även ett slags kvalitetssäkringssystem för att kontakta hushålls-

kontakter till smittade och säkerställa att de fått den information som den smittade haft ansvar 

att ge, berättar INF2. Vidare berättar hon att det inte finns möjlighet att kvalitetssäkra när smitt-

spridningen varit stor och fokus behövt läggas på själva smittspårningen, därför har det endast 

vid fåtal tillfällen kunnat användas. 

Förutom de vanligaste situationerna i smittspårningen uppstår även ibland sådant som att en 

person inte har en journal registrerad i PMO, provtar sig väldigt många gånger, eller inte kan 

kommunicera på samma språk och behöver information på andra språk eller tolk. Registreringar 

delegeras till de smittspårare som har mest erfarenhet av PMO-systemet. Vid upprepad prov-

tagning finns bra instruktioner om åtgärder på hemvisten menar INF6 och INF3. Information 

på andra språk finns tillgängliga att hitta i systemet berättar INF3, men långt ifrån alla språk 

finns tillgängliga vilket hon tycker är problematiskt och har önskat mer hjälp med. INF6 berättar 

om problem vid smittspårning av barn. För att se om det finns ett 1177-formulär ifylld måste 

man leta upp en förälder till barnen och genom dennes personnummer söka fram ett formulär. 

Det uppstår även problem kring om barnen inte har egna och rätt sorts Bank-IDn, och att ung-

domarna har begränsad tillgång till sina journaler. Tydligt ur INF6s intervju i sin helhet är att 

hon anser systemet och rutinerna brister i effektivitet och kvalitet när det gäller att smittspåra 

barn. 

Ingen av de tillfrågade smittspårarna berättade att de upplever att det finns outnyttjade möjlig-

heter kring att använda system, datorer eller någon form av automatiska uppfinningar inom 

smittspårning. INF2, INF4 och INF6 hade en tanke om att artificiell intelligens skulle kunna 

hjälpa till, men svaren var generellt osäkra. De andra respondenterna tyckte inte att det fanns, 

eller uttryckte en oförmåga att avgöra. 

Fem av sex deltagande informanter är användare av systemet i sin helhet, INF4 använder en 

mindre del då han smittspårar remisser vilket görs utan 1177-formulären. Alla remissvar han-

teras alltså genom telefonsamtal, något INF4 uttrycker hade kunnat effektiviseras genom att 

erbjuda även de personerna att fylla i ett formulär. 

4.2.3 Identifierade workarounds 

Informanterna fick frågan om ifall de hittat något eget sätt att genomföra en uppgift på ifall 

systemet begränsar dem. Tre av de tillfrågade berättade om att de själva eller kollegor ofta går 

bakvägen, alltså först tittar på 1177 ifall ett digitalt formulär fyllts i, och sedan bokar sig på 

indexet i arbetslistan. Detta uppfattades av INF3 som dålig stil.  

“Man får inte gå från 1177, men jag vet att en del gör fel för att de orkar inte ringa utan de 

bara gör med formulär, och det ser man och jag tycker det är... Jag tycker det är så dålig ar-

betsmoral och stil och det kan bli lite rörigt.” - INF3(Appendix 5, 100-103) 

INF2 berättar att hon gör samma sak men utan att nämna att det är ett problem. INF1 berättar 

att det är en nödvändighet för att använda tiden effektivt, för att i slutet av ett arbetspass eller i 
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väntan på att någon ska svara på telefonsamtal kunna utföra något arbete istället för att stirra i 

väggen, men är medveten om att det kan leda till krockar. 

“/.../ gå bakvägen och börja med formulär för de har ju kommit in. Det får vi inte göra egent-

ligen, men det är ett sätt för mig att använda tiden så att jag inte bara sitter och tittar i taket.” 

- INF1(Appendix 3, 98-100) 

 

INF5 berättade om problem med att skriva in information i systemet samtidigt som hon vid 

samtal med index håller telefonen mot örat. Detta löser hon genom att först anteckna på papper 

och först efter telefonsamtalet skriva in uppgifterna i systemet. 

“Det använder jag om jag intervjuar patient eller indexen ju sen skriver jag inte direkt på da-

tan utan det för jag över sen.” - INF5(Appendix 7, 318-319) 

 

Olika former av instruktioner finns tillgängliga på hemvisten, exempelvis färdigskrivna texter 

som ska klistras in i patientjournalen beroende på åtgärd. För att inte behöva leta upp dessa 

texter och instruktioner varje gång har nästan alla smittspårare nämnt att de har vissa knep. 

INF1 och INF5 Några har lagt in kortkommandon som gör att de bara behöver klicka på en 

kombination av knappar på tangentbordet för att klistra in olika sparade textstycken. INF6, 

INF3 och INF2 använder sig istället av word-dokument som alltid ligger öppna, så de bara 

behöver leta upp rätt dokument, kopiera och klistra in. Alla berättar att detta är knep de lärt sig 

av andra kollegor i efterhand som effektiviserar arbetet.  

“Sen brukar jag också ta upp worddokument och det är liksom att man har... Jag har skrivit... 

Om man tar patienterna på formulär, inte ringer upp dem utan bara använder formuläret, så 

har jag skrivit en inledande text att detta har patienten som själv har svarat och sen en be-

dömning som vi fick när vi skulle börja med detta, och det har jag liksom kopierat och har, så 

det plockar jag också fram.” - INF3(Appendix 5, 94-98) 

4.3 Förväntad prestation & nytta 

4.3.1 Fördelar 

INF1, INF2 och INF3 uttrycker att systemen är nödvändiga för att utföra arbetet och få tag på 

den informationen som behövs, en förutsättning för att kunna genomföra smittspårningen. 

“Jag men all information som behöver komma in kommer ju in det är ju fördelen med syste-

men.” - INF1(Appendix 3, 115) 

“Jag kan tycka att systemen är... Där finns säkert ytterligare förbättringspotential, absolut, 

men fullt hanterbara och till god hjälp och en förutsättning för att vi ska kunna göra den.” - 

INF2(Appendix 4, 357-358) 

INF1, INF3, INF4 och INF6 uppger att systemen möjliggör identifikation av smittokluster i 

samhället och tillgängliggör statistik och information på både samhälls och individnivå. INF5 

säger att en fördel med användningen av systemet är att information om de smittade kan samlas 
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in för att andra instanser senare ska få ta del av den informationen, och INF3 belyser att jour-

nalen även innehåller bra information för patienten själv. 

“Det skapar ju möjligheten för smittskydd att få bra statistik och hitta kluster i samhället eller 

på skolor eller på arbetsplatser.” - INF3(Appendix 5, 628-629) 

“Fördelen är att man kan, när det gäller SmiNet, man kan få samlat på ett ställe och en lik-

som, gör analys och sökning på, ja att [skolklassen] är det liksom rätt många som har, för det 

kan vi lägga in, det är en styrka, vi kan lägga in exakt som vilken klass eller vilken arbetsplats 

man jobbar på, att man kan hitta, eller vilken flygstol jag har suttit på /.../” - INF4(Appendix 

6, 721-724) 

INF6 tar upp att alla patienter får ta del av samma information och information av högre kvali-

tet. Hon menar att det finns mycket skrämmande information i samhället och patienterna får nu 

chans att ta del av en mer högkvalitativ information. Vidare berättar INF6 att informationen 

kan individanpassas, speciellt när smittspåraren genomför telefonsamtal med den smittade. 

“Jag kan se fördelen att alla får samma information eller möjlighet till samma information. 

Ja, det, det tycker jag. Det är för mycket skitinformation som vimsar omkring ändå, eller 

hur?“ - INF6(Appendix 8, 1002-1003) 

4.3.2 Hjälp & effektivitet 

INF3 och INF5 uttrycker att systemen guidar i vilka frågor som ska ställas och vilken inform-

ation som behöver samlas in från varje index. 

“/…/ man har checklistan I PMO det hjälper ju med frågor och SmiNet med dem frågorna 

hjälper ju med när jag pratar med patient, eller index som man säger. Det är väl det som man 

känner att man har hjälpmedel av eller hjälp av.” - INF3(Appendix 5, 279-281) 

INF2 och INF3 belyser att införandet av de digitala formulären hjälpt arbetet med smittspår-

ningen genom att effektivisera, så fler personer kan spåras per timme än genom telefonsamtal. 

INF2 berättar att innan formulären kom kände hon känslan av frustration över att inte hinna 

med så många och göra för lite nytta för att insatsen skulle göra skillnad. 

“Man kan säga såhär att när man ringde upp och gjorde den smittspårningen med telefon-

samtal, det är klart att den är ju ännu mer givande för jag kan ju ställa följdfrågor på ett an-

nat sätt. Men antalet man hann med, de var ju väldigt, alltså jag, i bästa fall kunde man klara 

av kanske 3 möjligen 4 på en timme. Mer än så, och då jobbar man nog rätt snabbt, för att 

samtalet tog ändå sin lilla tid, man skulle instruera och det fanns en hel del frågor. Och sen 

skulle man fylla i de här uppgifterna i de olika systemen, i journalsystemet och SmiNet. Ja, det 

tog sin tid.” - INF2(Appendix 4, 367-372) 

“Och man har blivit mer effektiv när de införde det här med 1177, att de besvarade frågorna 

där. Det har ju ökat upp antalet man hann med och det kan jag väl säga, när det var som 

värst så kunde jag känna en viss stress och frustration över: Vad gör jag för nytta här? Jag 

hinner med kanske 7 om dagen. *skratt* Vad är det, 1600 fall per vecka? Alltså? Det kändes 

helt hopplöst.” - INF2(Appendix 4, 388-392) 

INF1 tycker att systemet hjälper för att genomföra arbetet, men upplever inte att systemen leder 

till effektivt arbete, på grund av att det är så trögt mellan systemen och att information inte kan 

föras över mellan dem. 
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“Det är trögt, ibland pratar de inte med varandra. Ibland hänger de sig. Man har fått lära sig 

tycka att det är okej, men jag hade såklart önskat att det var smidigare mellan dem.” - 

INF1(Appendix 3, 129-131) 

“/.../ det är liksom massa information som jag ska trycka in som borde kunna gått av av sig 

själv, liksom.” - INF1(Appendix 3, 146-147) 

INF3 uppger att hon blir mer effektiv av användning av datorsystemen, men att den tidsgräns 

för hur länge man kan vara inloggad gör att man kastas ut ur systemet under pågående arbete, 

vilket upplevs som frustrerande och minskar effektiviteten. 

“Det enda som kan göra att man blir mindre effektiv. Det är ju den här arbetslistan som 

måste uppdateras i tid och otid och ringer man ett samtal, så slängs man ur och få gå in igen. 

Det är otroligt enerverande när man håller på med den, för det varar liksom ingenting, så att 

inte ens ett telefonsamtal kan man ta utan att. Då är man utkastad, så det är inte effektivt, men 

de andra systemen tycker jag är bra.” - INF3(Appendix 5, 316-320) 

INF4 upplever att systemen hjälper honom att utföra sitt arbete men uttrycker samtidigt att han 

tycker att det hade kunnat effektiviseras och drar en jämförelse till hans andra jobb i näringsli-

vet. 

“Om man jämför näringsliv och... Region, så är det jävla skillnad för det handlar om, på nä-

ringsliv ska det gå fort. Det handlar om att tjäna, spara pengar, kunna sälja fort. Här skulle 

vi också kunna spara mantimmar om systemet är, är uppdaterat och modernt, så det är klart 

att det skulle ju kunna ge oss en snabbare och flinkare hantering. Vi skulle spara mantimmar, 

och kvinnotimmar” - INF4(Appendix 6, 287-291) 

4.3.3 Utvecklingsmöjligheter 

INF1, INF4, INF5 och INF6 ger exempel på hur systemet hade kunnat göras mer effektivt ge-

nom att vara mer kompatibelt och bättre designat.  

“Men där kan jag ju inte välja någonting. Det är de grejerna som finns. Det är de systemen 

som finns, och det är det jobb som görs. Jag kan inte tycka så mycket om det, känner jag. 

Alltså det går inte att tycka, jag kan inte tycka illa om det. Alla behövs ju, för jag behöver ju 

ha informationen. Jag måste gå in i det systemet för att ta in den informationen, måste gå in i 

det systemet för att få tag i den informationen så hade det inte funnits ett system så hade jag 

inte fått tag i grejerna. Men det är klart att hade det kunnat ligga på ett och samma så hade 

det varit det bästa. Men, nu gör det inte det.“ - INF1(Appendix 3, 408-414) 

INF4 berättar vidare att han nästan ser det som ett krav att systemet uppdateras inför en even-

tuell ny pandemi. 

“vad finns det jämföra med? Ett Excelark? Ju menar ja, det är effektivt utifrån de förutsätt-

ningar vi har och de system vi har så tycker jag ja, det är effektivt, men det skulle kunna vara 

effektivare i form av integration mellan de olika systemen, och det är inte säkert det går. Men, 

det skulle på något sätt kunna koppla på dem som man slipper och skriva in samma saker 

flera gånger, om samma person.” - INF4(Appendix 6, 330-334) 

“/.../ risken finns ju att liknande kommer tillbaka och då ska det finnas ett system som enkelt 

kan jobba med alltihopa. Det är det jag vill skicka med. Och det finns säkert anledning att det 

inte är så, men det borde gå att lösa och det borde kunna gå att upphandla.” - INF4(Appen-

dix 6, 318-321) 
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INF3 nämner också att delvis samma information kopieras och matas in i olika system men 

belyser att dokumentationsdelen trots det går snabbt och att vad som tar längst tid är telefon-

samtalen. 

“Nej. Alltså, det är... det låter som att det är mycket, men det går ju oerhört fort att dokumen-

tera... det som tar det längsta tiden, det är ju oftast telefonsamtalen, men dokumentationen 

kring det hela går ju väldigt fort.” - INF3(Appendix 5, 518-520) 

4.3.4 Patientnytta 

INF4 säger att han inte vet om systemet gynnar vården av patienten. Han berättar att han inte 

vet vad som händer med informationen som han för in i patientens journal i PMO.  

“Jag vet inte, för jag vet ju inte hur det här följs upp, för jag har ingen aning om hur, det jag 

lägger in, hur det följs upp i PMO. Jag vet hur, jag vet att de i SmiNet, att smittskydd, alltså 

har ju koll på det vi lägger in i SmiNet, men det jag lägger in i PMO vet jag faktiskt inte vad 

det gör för nytta om jag ska vara ärlig. *skratt* Eller alltså, jag vet inte hur det behandlas el-

ler hur det liksom tas om hand, och svar på din fråga om det gynnar patienten eller index; vet 

ej” - INF4(Appendix 6, 703-708) 

INF3 berättar att hon känner att hon får ut mer genom att ha telefonsamtal med den smittade. 

Hon ser emellertid problematiken av att ringa alla som är smittade och att det inte är särskilt 

effektivt. INF2 tycker inte man kan ersätta personlig kontakt med ett formulär, men att det 

handlar om resurser och att det krävs för effektivitet. Ibland blir samtalet väldigt socialt och kan 

ta lång tid. INF2 menar att den effektivitet som formulärsystemet gett kan vara en slags nackdel 

för medborgaren som kanske gynnats mer av ett samtal. 

“Jag tycker jag ju, personligen, att ett samtal oftast ger mer, men jag förstår ju också att med 

den smittspridning vi har haft i Skåne så är det inte görbart om man ska hinna med alla. Då 

var det väldigt många man avslutade med automatik. Så dom som... För det tar ju längre tid 

att ringa, och försöka få tag på någon, än att kopiera in ett formulär.” - INF3(Appendix 5, 

182-185) 

“Då får jag nog säga att det är som störst patientnytta det är när man ringer dem. Som jag 

ser det, där gör vi störst nytta.” - INF3(Appendix 5, 617-618) 

“Man kan väl säga såhär att hade det funnits resurser så kan man säga att ett telefonsamtal 

ligger långt över än att fylla i ett formulär. För den personliga kontakten, den kan man inte... 

Den går inte att ersätta med, med att fylla i ett formulär. Jag tror inte det. Men sen så tänker 

jag, att det är inte, det är inte resurseffektivt.“ - INF2(Appendix 5, 723-726) 

“Ja, det kan man väl säga, att hade man 1177 som nu fylls i och som är till fördel för oss? Så 

är det kanske till nackdel för medborgaren. Eller den som blev sjuk att inte få telefonsamtal. 

*skratt* För när de får det så säger de; åh tack, tack, tack för att du ringde.” - INF2(Appen-

dix 4, 770-772) 
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4.4 Förväntad ansträngning 

4.4.1 Inlärning 

Alla informanterna upplever systemet som enkelt att använda när man väl lärt sig det, många 

berättar om att det krävdes en del hjälp i början men att det sedan inte varit några större problem. 

Det är endast INF1 som upplevde att det var svårt att lära sig.  

“Men det är ju alltid enkelt när man kan det, men jag tyckte att det var svårt i början, väldigt 

svårt och jag hade liksom svårt att acceptera att det var så tidskrävande som det är. Att det så 

tungrott liksom. Så jag tycker nog att det har varit ganska svårt att lära sig det.” - INF1(Ap-

pendix 3, 162-164) 

“/.../ alltså man måste ju ha viss introduktion av det och sådant, men det kanske lite ni pra-

tade om vilken kompetens man hade ifrån början när man testade det här va? Och jag har ju 

jobbat i många olika system och det har man väl fått lära sig att man ska inte vara rädd för 

att klicka och prova.” - INF2(Appendix 4, 401-404) 

“/.../ och som jag säger journalsystemet som jag aldrig har jobbat i. Ja, man har fått leta sig 

fram, och se vilka funktioner där är, hur man kan prata med varandra inom det systemet och 

boka grejer och sådant så att det har varit en stor lärdom. Men har inte varit svårt.” - 

INF2(Appendix 4, 422-424) 

INF1 som aldrig tidigare arbetat i patientjournalsystemet PMO upplevde att det förutsattes att 

man hade vissa förkunskaper när man påbörjade arbetet med smittspårning.  

“Alltså, det var svårt att gå in i PMO, det är journalen då, patientens journal. Jag hade ald-

rig jobbat i det systemet och man bara förutsatte att jag skulle kunna liksom hämta patienten 

ur patientregistret och jag hade ingen aning vilken knapp det var /.../” - INF1(Appendix 3, 

169-171) 

INF1 upplever inte att hon är en skicklig användare av smittspårningssystemet och att det är 

svårt att bli det utan att ha erfarenhet av att använda systemen sedan innan. INF3, INF4 och 

INF6 anser däremot att det är enkelt att bli en skicklig användare. INF3 berättar att de misstag 

som gjordes i början uteblir efter frekvent användande, för övrigt handlar problem som uppstår 

oftast om tekniskt strul. INF4 berättar att användandet av systemet inte förändrar sig så mycket, 

utan förändringar sker mer kring själva smittspårningen, något som han menar gör det enkelt 

att bli duktig på att hantera systemen. 

“Om man säger såhär, det är stabilt och skönt att inte det ändrar sig så mycket i systemet. 

För vi har så oerhört mycket annat hålla reda på för vi får så nya, mycket, direktiv varje 

vecka, om vad som gäller med... med covid och... ja, föreskrifter och sånt. Så då är det skönt 

att systemet är *skratt* likvärdigt från dag till dag eller vecka till vecka /.../” - INF4(Appen-

dix 6, 383-386) 

4.4.2 Utmaningar 

Alla informanter upplever som nämnt tidigare att systemet är enkelt att använda, INF4 tycker 

att det lätt att komma ihåg hur saker ska göras och svårt att göra fel.  

“/.../ det är ganska lätt att komma ihåg och det är svårt att göra fel. Och det är ju väldigt vik-

tigt.” - INF4(Appendix 6, 343-344) 
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INF4 upplever det enda som är lite svårt är att hemvisten kan vara lite svår att navigera omkring 

i för att hitta information. INF1 upplever vissa delar ologiska och kräver exempelvis att man 

ska veta om vad en särskild symbol betyder för att kunna förstå vad man ska göra, eftersom det 

saknas text under symbolen.  

“Ja. De är inte logiska, de är inte byggda på logik /…/ Hade det stått arkiv där jag ska hämta 

patienten så hade jag ju fattat att det kanske är där jag ska hitta den. Men nu är det bara en 

liten, liksom pytteliten, sökögla i en hörna och vet man inte om att det är patienten man ska 

söka där så hittar man liksom inte det.“ - INF1(Appendix 3, 177, 181-183) 

INF6 anser att det krävs att man själv håller ordning på var i processen man befinner sig, om 

man blir avbruten och vill fortsätta med smittspårningen senare finns det begränsade möjlig-

heter att se vad man senast gjorde. Det fungerar i 1177 och PMO, men inte i SmiNet.  

“Det går alltid att gå baklänges och titta på ehh, ’Vad har jag skrivit in i…’, jag kan öppna 

upp det gamla 1177 formuläret och se vilka svar jag skickade, jag kan öppna upp PMO och 

se vad jag har dokumenterat i den. Men jag har ingen aning… alltså i och med att jag har 

tryckt på send på SmiNet så är den gone gone. /…/ och det har gjort att jag försöker vara 

jätte, jätteorganiserad i vilken ordning jag gör saker och ting därför att jag kan inte ens se 

vilka jag har skickat in.” - INF6(Appendix 8, 286-299, 305-307) 

4.5 Socialt inflytande 

4.5.1 Ledarskap och organisation 

INF2 upplever att cheferna varit väldigt inlyssnande kring problem med systemen och tycker 

även cheferna har peppat, stöttat och tryckt på att de gör ett viktigt jobb. 

“De har ju hållit en hög profil hela tiden med att det här är viktigt och att vi gör ett 

jätteviktigt jobb och så här /.../ Så att vi har blivit pushade med att vi gör ett bra jobb. 

Då tycker jag nog att dom har varit duktiga på att framföra.” - INF2(Appendix 4, 

479-480, 484-486) 

INF3, INF4 och INF6 nämner att chefen har en väldigt positiv inställning och är peppande. 

Tidigare nämnda och INF1 upplever även att enhetschefen är mycket kompetent och hjälpsam 

till användningen av systemet.  

“Min närmaste chef har en väldigt positiv inställning. Han är mycket mycket bra 

tycker jag han är. Han kan ju systemet så klart utan och innan och han är ju van 

smittspårare för att han jobbar på ungdomsmottagningen och har ju smittspårat 

andra sjukdomar. Så han är ju oerhört positiv till det och ja så.” - INF3(Appendix 5, 

376-379) 

“Han är till för att lösa problem så att han är väldigt hjälpsam. Ja alltså är det några 

bekymmer, så är det bara att höra av sig till honom om man behöver.“ - INF1(Appen-

dix 3, 211-212) 

INF4 nämner att de inte har så mycket kontakt med chefen eftersom alla arbetar på distans, de 

hörs främst på veckomöten. INF5 upplever inte att hon haft så mycket kontakt med någon chef 



 Användaracceptans av System för Smittspårning  Malmberg och Mellander 

– 34 – 

men att det finns hjälp att få vid problem, förövrigt är den kontakten som förekommer mest ren 

information.  

INF3 nämner att alla, inklusive enhetschefen och verksamhetschefen, är oerhört hjälpsamma. 

INF4 berättar att han känner att även verksamhetschefen har koll på systemen och att allting 

där har fungerat bra. INF5 nämner också att verksamhetschefen alltid är kontaktbar vid behov 

och konstaterar att det därmed finns hjälp och stöd att få. INF6 upplever att organisationen är 

relativt platt och har ingen särskild uppfattning om de högre ansvarigas påvekan, men tycker 

att alla generellt är väldigt positiva och hjälpsamma, i synnerhet IT-avdelningen. 

“Jo det tycker jag. Det är svårt det där med högre ansvariga, vid, det är platt organi-

sation. Men, men jag tänkte säga förut att några som är jättebra, det är ju trettiotusen, 

alltså IT avdelningen, jag har full respekt för dem. De är trevliga, vänliga och det är 

liksom bara så *knäpp med fingrarna* så fixar dem de åt en, om de kan. Och.. jätte-

bra, jag älskar 30000.” - INF6(Appendix 8, 374-378) 

4.5.2 Kollegors inställning 

Alla informanter upplever att kollegorna är positiva till användandet av smittspårningssystemet 

i allmänhet. INF1 nämner också att hennes kollegor har varit stöttande och hjälpsamma, men 

att hon inte känner dem så väl. 

“Ja, det lilla jag känner dem så är väl alla positiva. Det är många som tycker som jag 

om mycket, men i stort sett så är det är inte så att folk håller på att gnälla över någon-

ting, utan i chatten så har de flesta gott mod.” - INF1(Appendix 3, 219-221) 

INF1 tar upp att det största motståndet som hon upplever har varit kring att det så ofta sker 

förändringar i deras arbetsprocesser, men att det inte är någonting som man uttrycker sinsemel-

lan kollegorna. Kollegorna hjälper varandra genom chattfunktion via teams där en del kollegor 

agerar som outtalade mentorer. 

“Jag tror att alla har nog känt motstånd till när man ska förändra någonting, men vi 

så är det ju när man har. När man kan någonting och gör någonting, och sen helt 

plötsligt blir tillsagd att göra något helt annat, som man inte tycker är lätt heller, då 

man blir lite tjurig.” - INF1(Appendix 3, 239-241) 

INF6 ser ibland problem när något ändras och berättar om en gång när formulären ändrades och 

irritation uppkom. Det ifrågasattes men generellt uttrycker hon att folk ändå rycker på axlarna 

och tar det med en klackspark vid problem, det tar inte så negativa uttryck. 

“Ja, det, det har liksom, det har faktiskt folk kommenterat; att varför försvann det 

här? Den var bra att ha. Den här informationen, när försvann den och varför?” - 

INF6(Appendix 8, 703-704) 

INF4 och INF6 nämner på samma spår att det ibland kan vara irriterande när systemet ligger 

nere eller vid tekniskt strul av något slag, då fungerar chatten som informationskanal kring 

statusen på problemet. Ibland uttrycker INF2 att det uppstår missnöje kring saker som krånglar, 

något som på ett lättsamt sätt uttrycks i chatten men sedan lämnas eftersom det inte går att göra 

så mycket åt.  
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“Sen finns finns det ju personer som kanske kan hänga upp sig på lite små detaljer, att 

som till exempel indexlistan som är lite trubbig som jag säger, att det är ett större be-

kymmer för någon annan än vad kanske jag har upplevt. /.../ Jag känner inte att det 

finns någon större negativism kring systemen bland de som jobbar med det nu. Sen får 

man kräka av sig ibland, för att det är besvärligt, via chatten och sen är sen upplever 

jag; Sen är det över. *skratt* Vi kan inte göra någonting, mer än att få morra på det 

lite grann och sånna här grejer, för att det är ju som det är va?” - INF2(Appendix 4, 

521-527) 

INF3 anger att det vid tillfällen uttryckts motstånd av anställda, men hon menar att de som varit 

missnöjda med arbetet har slutat. Hon anger att hon tror att det krävs viss datorvana för att inte 

uppleva arbetet som för jobbigt, krävande och svårt, något inte alla sjuksköterskor har. Även 

INF5 tycker att det lyser igenom att vissa har svårigheter på grund av att de inte har det lika lätt 

med datortekniken, hon har däremot aldrig upplevt motstånd. 

“Ja en del har nog tyckt att det har varit… jag har ju… jag tror att om man ska jobba 

med detta och inte känna att det är alltför jobbigt så ska man vara rätt så datorvana 

och tyvärr... alla sjuksköterskor är inte fenor på datorer även om man dokumenterar, 

så kan de ett system men inte detta här som sker... som jag varit så är man nog mer 

bevandrad i olika, typ dem vi använder idag. Och jag tror att de som har gått bett och 

tyckte att det här är alldeles för komplicerat och man glömmer och liksom det här tar 

för lång tid och har då kanske inte haft den vanan av datorer som krävs och hoppat 

därför.” - INF3(Appendix 5, 432-438) 

4.5.3 Inflytande 

Generellt är det svårt att få en uppfattning om vilka personer som influerade informanterna 

kring användande av systemet. INF5 vet inte om det finns någon som influerar kring användan-

det. INF1 tar upp att det inte är någon som direkt influerar henne i sitt arbete utan att man har 

fått anpassa sig till förutsättningarna som ges.  

“Där är nog ingen som influerar mig till att tycka bättre om det här systemet, om det 

är det som är din fråga. För det är inte så mycket att tycka, utan det är som det är, lik-

som.” -  INF1(Appendix 3, 267-269) 

4.6 Underlättande förutsättningar & kvalitet 

4.6.1 Verktyg och resurser 

Alla informanter uppger att den hårdvara de fått är dator och telefon. INF3, INF5 och INF6 

nämner dessutom att de har fått hörlurar.  

“Jag har en dator, jag har hörlurar om jag vill ha dom på mig när jag både sitter i 

teams möte eller ringer i telefonen så man kan liksom skriva samtidigt och telefon har 

jag så det här jag har och jag behöver.” - INF3(Appendix 5, 480-482) 

INF1 anser att hon saknar hårdvara i form av en mus. INF6 har valt att använda en privat mus. 

INF4 använder privata hörlurar vilket blir obekvämt efter lång tid, han vet att detta går att få 
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om man efterfrågar. För övrigt anser informanterna att de fått den hårdvara de behöver. INF5 

använder, vilket nämnts förut, papper och penna under telefonsamtal för att kunna hålla i tele-

fonen med ena handen. På frågan om hörlurar hade underlättat svarar INF5 att hon har hörlurar 

men väljer att inte använda dem. 

“Kanske om man hade varit effektivare så hade man kanske gjort det [skrivit direkt på 

datorn] med en gång, men i och med du ringer upp dem så har du inte händer till det 

då ju. /.../ Där finns, packade. Där finns hörlurar som jag inte har använt, ja.” - 

INF5(Appendix 7, 333-334, 343) 

INF1 säger att de har tillgång till lathundar och beskrivningar på hur de ska använda systemet, 

men vid de tillfällen då lathundarna eller beskrivningarna inte varit tillräckligt genomgående 

har INF1 tagit upp detta med de ansvariga som har vidareutvecklat materialet. INF2, INF3 och 

INF6 anser att det finns mycket mallar, instruktioner och lathundar som ger god hjälp, vilka 

enkelt går att hitta på hemvisten. För övrigt finns möjlighet att få svar på frågor vid veckomö-

tena. INF4 har inte använt sig av någon form av instruktionsmaterial, men tror att det finns på 

hemvisten.  

INF4 berättar att han har tidigare mycket erfarenhet av att jobba med men Macdator men att 

han nu tvingas arbeta med en PC, därför anser han att han jobbar långsammare och mindre 

effektivt. 

“Jag är ju egentligen en macanvändare och har varit i alla år så att det är lite... Det 

är lite vägbump för mig att komma in, när jag kom in i november, december, och 

börja och titta på, eller som jobba i PC.” - INF4(Appendix 6, 208-210) 

4.6.2 Utbildning  

Olika informanter har fått olika utbildningar inför smittspårningsarbetet. INF1 berättar om ut-

bildningen som en gruppgenomgång där det visades på en skärm hur man skulle gå till väga. 

INF1 upplevde det som otillräckligt och bad om en bredvidgång, vilket hon fick, men upplevde 

fortfarande att det var svårt att komma igång. INF2 och INF4 upplever utbildningen som bra, 

genom en förklarande utbildning följd av en bredvidgång. INF3 beskriver utbildningen som 

bara en bredvidgång på förmiddagen och att hon själv fick prova att smittspåra på eftermid-

dagen med tillgänglig hjälp, vilket fungerat mycket bra. INF5 berättar om två bredvidgångar 

vid olika tillfällen, vilket gav möjlighet att smälta informationen och fråga frågor, vilket hon 

var nöjd med. Både INF2 och INF3 berättar att möjligheten att maila vid frågor eller problem 

när de började smittspåra själva var väldigt bra och något de gjorde mycket i början.  

Fortbildning sker i form av veckomöten med aktuell information enligt INF1, vilket hon tycker 

är bra och tillräckligt. INF3 berättar om att det anordnats utbildningar när formulärsystemet 

infördes och när ett kvalitetssystem introducerades. Detta genom digitala utbildningar som fun-

gerade rätt så bra, men INF3 menar att det vore bättre att gå bredvid live. 

“Alltså, det är ju inte lika bra som att gå bredvid i live, det är stor skillnad, men ändå 

rätt så bra.“ - INF3(Appendix 5, 589) 

INF4 och INF5 berättar att de inte känt behov av någon fortbildning i systemet, och att man lär 

av varandra genom att tipsa om olika knep och sätt att arbeta på. 
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“Nä, ingen som aktiv som tydlig ’så här gör man’ utan det har mest varit från vecka 

till vecka när man hört att ’oj sådär kan man göra’, eller “sådär gör den”. Ingen, 

ingenting riktat eller som vi fått, nej.” - INF4(Appendix 6, 687-689) 

4.6.3 Kunskap 

INF1 upplever att hon har tillräckligt med kunskap för att utföra arbetet men inte mer än så. 

INF1 hade önskat att de oftare kunde arbeta ihop för att öka kunskapspridningen mellan kolle-

gorna.  

“Oftast, inte alltid, och ibland undrar man, för man sitter ju ensam och jobbar, om 

man gör rätt liksom. Man hade väl behövt sitta med någon i teamet någon dag och se 

om det finns några knep eller trix. Det är som det här automatkorrigering som det var 

någon som visade mig, som underlättade något kopiöst när jag fick hjälp med det.” - 

INF1(Appendix 3, 276-279) 

INF2 anser att den kunskap och de verktyg hon fick genom utbildningen varit bra. INF3 och 

INF4 anser att de har den kunskapen som behövs för att utföra arbetet väl. INF5 uppger att hon 

tror att hon har rätt så bra kunskap, och att det finns mycket tillgängligt material att lära sig på 

om man vill.  

“Alltså, det är ju så vi har ju fått leta oss till kunskap efterhand ju har man ju själv 

gjort det istället för att fråga, man hade säkert kunna fråga och få allt. Men jag har ju 

letat mig till en hel del själv istället för att fråga. Där finns mycket material att lära 

sig på.“ - INF5(Appendix 7, 372-374) 

Alla informanter upplever att det alltid finns personer att fråga om hjälp. Många upplever att 

enhetschefen alltid går att fråga om hjälp, dessutom berättar flera informanter att de använder 

den interna chatten för att ställa frågor och hjälpa varandra. INF1 och INF6 säger att olika 

personer kan hjälpa till inom olika områden beroende på vilken hjälp som efterfrågas. 

4.6.4 Kompatibilitet 

INF2, INF5 och INF6 anger att det finns utvecklingspotential kring hur systemen kommunice-

rar med varandra och tror att information automatiskt skulle kunna hämtas för att effektivisera 

arbetet. INF5 tycker dock inte det är något problem för henne. INF1 och INF4 upplever samma 

förbättringsmöjligheter, de uttrycker mer bestämt att delsystemen inte är kompatibla med 

varandra och uppger att det är problematiskt. 

“Alltså, där kan ju finnas utvecklingspotential och tänker jag, just nu kan jag inte 

komma på någon sån här jätteklurig fin idé över hur det, men det hade kanske varit 

bra om de kunde haft mer kontakt med varandra och hämta upp uppgifter från 

varandra, systemen. Då hade man säkert också kunnat snabba upp det hela. /.../ Det 

är rätt mycket klick för oss fram och tillbaka, fram och tillbaka. Man ska hämta upp-

gifter och fylla i och sådant. /.../ Ja, det är det jag tänker att, någonstans så får man 

göra någon form av värderingar, men det här är rimligt att detta ska dit, och då ge-

nom att kanske en liten knapptryckning få allt det att lägga sig i det systemet. Ja, det 

har varit smidigt.” -  INF2(Appendix 4, 610-613,617-618, 622-624) 

“Nej de pratar inte alls med varann. Det finns ju inget kompatibelt alls.” - INF4(Ap-

pendix 6, 577) 
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INF3 uppger att systemen är kompatibla med varandra, men att delvis samma information ma-

tas in på flera olika ställen. Hon anser inte att det är något stort problem, och att eftersom Smi-

Net och PMO vill ha lite olika av information kan man inte skriva allt på ett ställe och föra över.  

4.6.5 Systemkvalitet 

Informanterna upplever att systemets kvalitet är duglig för att genomföra arbetet, men har, vil-

ket tidigare nämnts, identifierat förbättringsbehov för ökad effektivitet. Flera vittnar om att tek-

niska problem ibland uppstår. INF4 berättar om att han anser att det är irriterande när inlogg-

ningssystemet är ur funktion. INF4 tar också upp att PMO skapar irritation genom att systemet 

slänger ut honom och raderar tidigare arbete som ha ännu inte hunnit spara. 

“/.../ det är väl det folk kan reta sig på, jag inkluderad, det är ju som igår när det låg 

nere hela förmiddagen och då pratar vi ju 1177. PMO. Det är, alltså det var nog 

RSVPN som var... som var körigt där som... som själva systemet. Men det är ju, gör att 

vi kan ju inte jobba på en hel förmiddag och där var ju irritation.” - INF4(Appendix 

6, 490-493) 

“Det kan låsa sig eller hänga sig ibland och då kanske jag fyllt i en hel, man fyller i 

en checklista, det går ganska fort i och för sig, det tar väl kanske någon 1, 2 minuter 

att fylla i en sån, men, men det är ju irriterande när man har gjort det i en minut och 

29 sekunder och så sista raden så hänger det sig.” - INF4(Appendix 6, 309-312) 

INF6 uppger att hon tycker det är jobbigt att ett av systemen kastar ut henne vilket gör att hon 

måste logga in vid varje ny patient. INF3 säger att hon är nöjd med systemen när de inte krång-

lar. 

“Jag kan förstå att man inte kan få ligga inloggad hur länge som helst, men måste den 

hutta ut en efter exakt det här kunde man inte liksom, bara lite längre tid innan de 

stänger ut en? Nej, det var ju standard så sånt är livet.” - INF6(Appendix 8, 161-164) 

“/.../ det är ju väldigt enkla system så bara det fungerar och inte strular med tekniken 

och läggs fel om man inte kommer in och man kastas ut, så är det ju perfekt ju” - 

INF3(Appendix 5, 238-238) 

INF2 och INF6 berättar att det händer att de “krockar” med andra kollegor. De råkar ta samma 

index i listan med några sekunders mellanrum vilket systemet inte märker av, och jobbar sam-

tidigt på samma person. Detta kan orsaka irritation mellan smittspårarna och tar onödig tid då 

de måste kontakta varandra och bestämma vem som ska fortsätta enligt INF6. INF2 och INF6 

har hittat lösningar på att tackla dessa problemen. INF2 berättar att hon väljer att jobba på de 

timmar på dagen då förre jobbar och risk för krockar minskar. INF6 berättar att hon försöker 

hålla avstånd från andras index i listan för att undvika att krocka. 

“Och det är väl en liten, det är en sårbarhet i det systemet som gör att det blir lite 

klumpiga för oss ibland att jobba med det. Och då kanske jag, jag har valt, eftersom 

jag är pensionär och kan välja när jag vill jobba eller vilka tider och så, jag jobbar 

hellre på kvällarna därför det är färre inne. Jag krockar mindre med andra. Behöver 

inte fajtas lika mycket.” - INF2(Appendix 4, 288-291) 

“Nackdelen med det här systemet, om inte någon annan har sagt det, det är ju det att 

det finns möjlighet att dubbelboka sig. /.../ Och därför försöker jag undvika att om 

man ser att det är någon som har liksom lagt tre index på raken så tar jag inte den 
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första lediga efteråt. För då kan man... då är risken rätt stor att, att vi bokar upp oss 

samtidigt /.../” - INF6(Appendix 8, 75-76, 82-84) 

INF3 berättar också om att valmöjligheten av vilket index man vill boka sig på i arbetslistan 

gör att vissa smittspårare medvetet verkar välja bort index med utländska namn, för att dessa 

uppfattas som krångligare att kommunicera med, och dessa blir ofta kvar till slutet av dagen.  

“Oavsett namn, om man kan uttala eller inte, om ni förstår vad jag menar, för det är också en 

tendens att hoppa över de som har icke-svenska namn” - INF3(Appendix 5, 104-106) 

4.6.6 Systemanvändande i arbetet 

INF1 anser att arbetssättet passar henne och hennes livsstil just nu, medan behovet av smittspå-

rare är stort.  

“Just nu så passar det mig där jag är i livet. Det här är väl ingenting att kommer fort-

sätta resten av mitt liv med. Men just nu när det finns ett behov och när jag kan, så 

gör jag det.” - INF1(Appendix 3, 356-357) 

INF2 menar att arbetet kräver stor flexibilitet, arbetsbeskrivningen har med tiden anpassats efter 

vilka rutiner som ska gälla och systemanvändandet har ökat sedan hon startade. Arbetet är kul 

och det känns bra att bidra till att göra samhällsnytta, känner INF2 och INF1. Även INF4 näm-

ner att det känns bra att göra samhällsnytta som den stora orsaken till att ta sig an uppgiften.  

“ /.../ man gör en god gärning nu i tiderna när det faktiskt behövs, jag känner mig be-

hövd liksom, att jag gör något för samhället.” - INF1(Appendix 3, 402-403) 

“/.../ det har varit både kul och jag känner oss att det är... Med detta som det har blivit 

med hela den här smittan och dylikt så känner jag att jag gör ju ändå förmodligen nå-

gon samhällsnytta.“ - INF2(Appendix 4, 675-677) 

INF3 säger att det passar hennes arbetssätt men att hon inte hade smittspårat om det inte hade 

varit en pandemi. Vidare berättar hon att hon hade kunnat tänka sig fortsätta en liknande roll i 

framtiden då hon tycker det är kul med patientkontakt, om det bara varit systeminteraktion hade 

det inte varit lika aktuellt. INF5 tycker det passar perfekt att smittspåra på deltid, men har alltid 

känt att hon inte är en kontorsmänniska och den inställningen har inte förändrats. 

“Jag hade ju aldrig gjort detta om inte det hade varit för pandemin såklart.” - 

INF3(Appendix 5, 544-545) 

“För att jag tycker det är mycket roligare än vad jag hade förväntat mig och man har 

ju ändå viss, det är därför jag tycker det är kul att ringa, för då har man ju en viss 

kontakt med patienterna och man får, det tycker jag är kul, man får en inblick i vad 

som händer runt om i Skåne. Bara sitta och klistra och klippa och mata in det inte 

kanske inte... men men variationen.” - INF3(Appendix 5, 554-557) 

“Den lilla tiden jag gör, det passar mig perfekt. Jag är nog ingen kontorsmänniska 

annars om jag säger så.” - INF5(Appendix 7, 406-407) 

INF4 berättar att om han hade fortsatt arbeta med smittspårning hade han efter en tid velat se 

en modernisering och ett förbättrat system, men att han förstår att pandemin är orsaken till att 

systemen inte är optimala och har full förståelse för det. 
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“Det funkar. Jag har, ja och man, jag tror också att man är lite... i på grund av eller 

tack vare covid19 hur man ser det, så tror jag att man är mer accepterande i det 

mesta. /.../ Jag hade nog haft en helt annan inställning om det här, säg att det hade va-

rit ett, ja jag hade bokat resa eller något, /.../ Då hade jag kanske haft en annan, tyckt 

det var föråldrat eller liksom haft annat... Men jag tycker att det finns en accept på nå-

got sätt från min sida. /.../ Jag tror att, hade jag jobbat längre med det så hade jag ju 

velat, inom något års tid, att det skulle varit ett integrerat system.“ - INF4(Appendix 

6, 626-633, 637-638) 

INF6 tycker att det här arbetssättet passar henne just nu men vill att patientkontakten ska vara 

en fortsatt del av arbetet för att hon ska tycka det är roligt. 

“Ja, det gör jag. Ja, det är det, det är, det är en kontakt med människor och det gillar 

jag.” - INF6(Appendix 7, 863) 

4.7 Patientkontakt 

Patienterna uppskattar när de blir uppringda och får god hjälp och information av smittspårarna, 

säger INF2 och INF6. INF6 berättar också att informationen kan individanpassas via samtalet. 

“ /.../ jag får ett, ett vänligt och trevligt samtal och ja faktum är att jag har fått flera 

som till och med skickat sms efteråt och tackat. För att de blir behandlade som männi-

skor.” - INF6(Appendix 8, 374-376) 

“jag brukar ta lite olika information till den vem jag pratar med, men är det lite äldre 

människor så har jag förr i världen flaggat lite för att de ska vara uppmärksamma på 

om de… Inte mår bra.“ - INF6(Appendix 8, 957-959) 

INF2 berättar att hon upplever systemet opersonligt, det enorma informationsflödet har gjort att 

många är förvirrade och då kan ett samtal ge rätt information och skapa lugn i familj och individ. 

INF1 känner att särskilt vissa samtal är väldigt viktiga för patienten, att hon som sjuksköterska 

kan hjälpa till genom att svara på frågor och lugna deras oro.  

“Ja, det blir ju något opersonligt, kan man väl säga, som man märker ju detta för tele-

fonsamtal betyder nog så mycket mer för den enskilda medborgaren” - INF2(Appen-

dix 4, 754-755) 

“/.../ de tillfällen när jag ringt upp till exempel en pensionär som har fått positivt Co-

vid och är jätteoroliga och har världens massa frågor, och tårarna rinner på dem 

ibland och så. Att där har man ju en chans att förbättra deras tillvaro lite grann. Som 

sjuksköterska, kommer man faktiskt in i bilden, så de man ringer ibland kan man vara 

till extra hjälp för.“ -  INF1(Appendix 3, 387-391) 

I vissa fall har smittspårningen och den direkta kontakt de som vårdpersonal får mot patienten 

gjort stor nytta, INF3 och INF6 berättar att de i enstaka fall tillkallat ambulans eller rekommen-

derat att ringa 112 för att de märkt att personens tillstånd varit såpass dåligt att den behöver 

vård. 

“/.../ åtminstone 2 stycken faktiskt, som jag har sagt att nu tycker jag att vi ska lägga på och 

du ska ringa 112 och åka till sjukhuset”INF6(Appendix 8, 959-961) 

“Jag ringer upp kvinnan som testat positivt och i vårt smittspårningssamtal framkommer det 

att hon är väldigt orolig för sin man som har problem med andningen. Jag uppmanar henne 
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att ringa efter ambulans. Kollar upp dagen efter och mannen är förd till sjukhus.” INF3(Ap-

pendix 5, 170-173 

Ett problem INF6 berättar är att informationen som den smittade ger via formuläret ibland kan 

vara förskönad och inte helt sanningsenlig. Genom ett samtal menar INF6 att hon kan ställa 

följdfrågor och kan därmed kvalitetssäkra informationen, och se till att personen förstått hennes 

fråga och svarat på rätt sätt. Även INF2 berättar att ett samtal kan bekräfta att informationen 

nått fram och förståtts rätt. 

“Ah, så trodde hon att hon hade varit på Ica Maxi dagen innan hon blev sjuk, så det 

var ju… Gjutet det. Så ringde jag upp henne och så sa jag att ’det är lite kort, men vad 

gjorde du i helgen då?’ ’ah, men då var jag på Möllevångstorget och drack öl med 

mina kompisar, men de mådde bra allihopa’” -  INF6(Appendix 8, 236-239) 

“Systemet säger… och jag menar det här är ingenting som du kan, kan lägga in i ett 

system utan det är väl bara det att jag tycker ibland att jag får ut… jag kanske får ut 

en, en mera information på det här sättet som verkar… som kan verka liksom som att, 

du vet, man snirklar sig fram. När det är klart så vet jag rätt mycket.” - INF6(Appen-

dix 8, 380-383) 

INF6 anser att systemen i grunden inte är tillräckligt tacksamma till patientens ansträngning att 

fylla i formuläret. Hon menar att folk tar sin tid att komma på korrekta svar till varje fråga i 

formuläret men att de inte får ett så stort tack tillbaka, därför har hon valt att ge mer personliga 

och tacksammare svar till patienten.  

“Så jag tycker systemet är bra. Jag tycker att den här 1177 listorna är bra. Det som 

jag kan tycka... det enda som jag kan tycka är det är lite fjuttigt vet ni för att det är 

människor som berättar för mig, svaren blir lite fjuttiga. Du sitter kanske där och, och 

så sitter du verkligen tänker “Åh vad gjorde jag? Vad gjorde jag då?”, det är folk som 

man pratat med. Jag vi har suttit och gått igenom våra almanackor vi har verkligen... 

om du då lägger rätt väldigt mycket energi på att verkligen göra rätt och så får du ett 

sånt där “Tack ska du ha. Vi kommer inte kontakta dig.” /.../ Jag tror man är värd lite 

mera” - INF6(Appendix 8, 517-523, 527) 

“/.../ då finns ju såna här standardsvar och ibland så brukar jag faktiskt, om jag pra-

tat med folk, så brukar jag kanske skriva några ord… ’Tack för samtalet!’. Alltså jag 

tror att man har åh vinna på att lite sån här, personligt, vänligt...  De har tagit sig tid 

att både fylla i och prata med mig och då kanske de inte ska få en sån här “tack. Vi 

behöver inte prata med dig mera” och ’vänliga hälsningar’ det kostar mig ingenting.” 

-  INF6(Appendix 8, 139-144) 

Liksom nämnt i delen om arbetssätt känner INF3 och INF5 att arbetet som smittspårare inte 

varit lika intressant om det bara handlat om att knappa i systemet, utan de uppskattar inslaget 

av kontakt med patienten de får genom telefonsamtal, det gör arbetet roligare. 



 Användaracceptans av System för Smittspårning  Malmberg och Mellander 

– 42 – 

5 Diskussion 

I resultatdiskussionen tolkas, jämförs och förklaras de empiriska resultaten med bakgrund i de 

teorier som presenterats i litteraturgenomgången. Identifierade workarounds orsak och konse-

kvenser tolkas till att börja med utifrån litteraturen. Vidare görs en utredning kring relevansen 

av de faktorer som tidigare forskning uppger påverkar acceptansen görs och det empiriska 

resultatet förklaras om möjligt utifrån de olika informanternas bakgrundsfaktorer. I de fall då 

bakgrundsfaktorer kan förklara informanters upplevelser lyfts de, de bakgrundsfaktorerna som 

vi inte fann relevanta lyfts först i avsnitt 5.1.7 där alla bakgrundsfaktorer diskuteras. I metod-

diskussionen görs en reflektion kring arbetets genomförande. Slutligen presenteras praktiska 

implikationer och förslag till vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Workarounds 

Flera av informanterna beskriver situationer där de har hittat egna sätt att genomföra en uppgift 

på när systemet inte helt passar arbetsprocessen, vilket i tidigare forskning kommit att kallas 

workarounds.  

Den ineffektivitet som kan upplevas i väntan på att en smittspårare markerat ett antal index som 

de väntar på ska ringa tillbaka eller skicka in ett formulärsvar har öppnat upp för en workaround. 

Ett sätt att ta sig runt problemet är nämligen att leta upp ett index med ifylld formulär, genom 

att leta i 1177. Det går emot instruktionerna, men alternativet berättas vara att inte utnyttja 

arbetstiden. Tre informanter nämnde att de eller andra gjorde det men hade olika berättelser. En 

var upprörd och irriterad över att andra gjorde det då det inte är tillåtet och orsakar problem. En 

annan berättade att hon gjorde det men förstod att det kan skapa problem kring dubbelbok-

ningar. Den sista pratade om det som ett knep i arbetet och lyfte inte att det var problematiskt. 

Denna workaround är en konsekvens av att användarna känner att systemets tilltänkta använ-

dande inte möjliggör full effektivitet i arbetet. Två av informanterna kände att det var nödvän-

digt för att vara mer effektiv i sitt arbete. Enligt Ferneley och Sobreperez (2006) kan det här 

tolkas som att informanterna ser det som en nödvändig workaround för att de ska kunna utföra 

sitt arbete. Ferneley och Sobreperez (2006) säger att olika perspektiv kan kategorisera en 

workaround på olika sätt. Det är precis vad som kan identifieras när INF3 uttryckte att hon ser 

denna workaround som ett hinder för deras arbete och som dålig arbetsmoral eftersom proble-

matik riskerar att uppstå i form av dubbelbokningar och irritation från kollegor. Denna 

workaround kan alltså anses leda till konsekvenser för arbetskvaliteten, och kan från INF3s 

perspektiv ses som en hindrande workaround (Ferneley & Sobreperez, 2006). Eftersom mot-

ståndet mot systemets tilltänkta användande uppkommer ur välvilja, att arbeta mer effektivt, 

ses lösningen som bra från de som utövar denna workaround men problematisk för en av de 

som blir drabbad. Identifiering av denna workaround ger insyn i användarnas problem med 

systemen, vilket ger möjlighet till att förbättra systemdesignen liksom Alter (2014) belyser, och 

kanske i synnerhet kompabiliteten mellan de två systemen. 

Alter (2014) beskriver en workaround som ett sätt att ta sig förbi hinder för att uppnå ett mål. 

Vi fann att en av informanterna valde att inte direkt fylla i information i systemet vid samtalen 

med den smittade, utan valde att först anteckna svaren på papper och sedan fylla i systemet. 
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Detta för att hon inte hade händerna fria när hon höll i telefonen. Informanten ansåg att det 

fanns ett hinder för att nå målet, att smittspåra, eftersom hon inte hade möjlighet att dokumen-

tera direkt i systemet enligt instruktioner. Detta anses vara en sorts hindrande workaround, ef-

tersom hon inte ser problemet med att frångå den uppfattade krångliga processen och därmed 

skapar en lösning som både kan resultera i sämre inmatad information och tar mer tid (Ferneley 

& Sobreperez, 2006). Däremot uppfattas inget negativt motstånd ligga bakom, det görs i väl-

vilja och är därmed den positiva sortens motstånd från Ferneley och Sobreperez (2006) modell. 

Detta fenomen är enligt Murphy och Walls (2008 citerat i Alter, 2014) vanligt förekommande 

i vårdsystem, problemet är att anteckningarna på papper riskerar att tappas bort eller glömmas 

bort och aldrig matas in i systemet. Detta anses i detta fallet inte särskilt troligt, men skulle 

kunna hända om smittspåraren är tankspridd eller blir avbruten. Denna risk hade kunnat undvi-

kas genom att följa instruktionerna och använda hörlurarna som finns tillgängliga. Att se en 

workaround som grundar sig på okunskap eller ovilja att ta till sig systems alla funktioner kan 

indikera att utbildningen varit bristfällig. Att informera om nyttan och syftet med systemet och 

att följa tilltänkta processer kan nämligen leda till bättre attityder kring systemet såväl som 

förbättrat systemanvändande enligt Shoham och Gonen (2008) och Weber (2007), vilket vi ser 

skulle kunna motverka denna typen av workarounds. 

Vidare berättar andra smittspårare att de ofta använder andra system som hjälpmedel för att 

underlätta deras arbete. Några talar om att de använder worddokument för att ha texter och 

instruktionsmaterial mer lättillgängligt. Detta material ligger på intranätet, hemvisten, och in-

struktionen är att det ska hämtas därifrån. Worddokumentet skapar informanterna för att det gör 

det smidigare för dem att hitta materialet än att leta på hemvisten varje gång. Denna workaround 

anses gå under Ferneley och Sobreperez (2006) kategori ofarlig workaround eftersom samma 

information fylls i, men på ett sätt som upplevs bättre för användarna. Därmed är det även en 

följd av positivt motstånd, eftersom det syftar till att effektivisera. Problemet som vi ser med 

detta är att den information som ligger på hemvisten potentiellt uppdateras, utan att det synkas 

med de lokala word-dokumenten. Isåfall skulle denna workaround kunna uppfattas som en 

hindrande workaround (Ferneley & Sobreperez, 2006) från ett organisatoriskt perspektiv. Att 

identifiera denna workaround kan hjälpa utvecklare förstå användarnas problem med systemen 

och kunna skapa en bättre lösning (Alter, 2014). 

Alla dessa workarounds som anses ha uppstått ur positivt motstånd kan liksom Alter (2014) 

beskrev ligga till grund för förbättring. Att användarna på egna initiativ väljer att frångå dåliga 

rutiner och göra saker bättre än den föreslagna processen kan vara ett tecken på en dynamisk 

kultur och en vilja att förbättra menar Ferneley och Sobreperez (2006). I utveckling av system 

kan vi därmed se värdet i att utforska workarounds för att skapa system som täcker de behov 

vårdpersonal uttrycker finns, i linje med forskningen från Azad och King (2008). Det anses 

även kunna användas för att se brister i utbildning och ifall brister i förståelse kring processernas 

och systemens syfte, vilket Shoham och Gonen (2008) och Weber (2007) menar kan stärka 

acceptans och förbättra användande. 

5.1.2 Förväntad prestation & nytta 

Venkatesh et al. (2003) menar att den förväntade prestationen starkt indikerar användaraccep-

tans av systemet, hans UTAUT-modell ställer därför frågor kring uppfattad effektivitet, fördelar 

med användande och hur systemet hjälper användaren med arbetsuppgifterna. Även i vårdsam-

manhang har vikten av att systemet uppfattas göra nytta identifierats (Lee, 2005; Weber, 2007; 

Lu, Hsiao & Chen, 2012; Ammenwerth et al., 2003). 
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Att systemet så snabbt kan sammanställa, sortera och presentera kluster och andra sorters möns-

ter är en stor fördel enligt flera informanter, och menar att detta är fördelaktigt för samhället 

och därigenom patienterna. Den data som framställs hjälper alltså både samhället och individer 

uppger flera av informanterna, vilket Weber (2007) påvisade som den starkast påverkande fak-

torn för acceptans av ett beslutsstödsystem. I rapporten “Kartläggning och effektivisering av 

smittspårning av covid-19” av Folkhälsomyndigheten (2021) identifierades behov av effektivi-

sering vilka går i linje med de tillfrågade smittspårarnas idéer om utvecklingsmöjligheter. Ingen 

av de tillfrågade uttrycker irritation över eller starka åsikter om outnyttjad potential eller ett 

behov av att inkludera andra tekniska hjälpmedel i smittspårningen. Detta går i linje med vad 

Folkhälsomyndighetens (2021) undersökning visat, där de exempelvis utrett att appar inte bör 

eller kommer införas i arbetet med smittspårning under pandemin. Tidigare forskning (Klink-

enberg, Fraser & Heesterbeek, 2006; Müller, Kretzschmar & Dietz, 2000; Hyman, Li & Stan-

ley, 2003) har ifrågasatt nyttan av att smittspåra alla infektionssjukdomar och menar att det inte 

finns belägg för att det alltid hjälper för att motverka spridning. Ingen informant visar tveksam-

heter kring nyttan med att smittspåra, därmed finns inga orsaker att tro att det påverkar synen 

på användandet. Resultaten stödjer de planerade åtgärderna ur ett användarperspektiv och denna 

studien kan bidra med insikter om användande av det ärendehanteringssystem som implemen-

terats i Region Skåne, som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vidareutvecklas till nationell 

nivå. 

Systemet uppges av informanterna hjälpa smittspårningen genom att ge struktur i processen att 

smittspåra, ger bättre information och effektiviteten har ökats genom att formuläret infördes. 

Problem påtalas kring att formuläret kan vara en nackdel för den enskilde patienten vilket enligt 

forskningen av Weber (2007) bör kunna försämra acceptansen. Dock påtalas goda möjligheter 

att individanpassa kontaktsätt och information utifrån behov vilket bör påverka positivt enligt 

Lee (2005). Flertalet hinder för effektiviteten påtalas, såsom tekniskt strul och inkompabilitet 

mellan delsystemen. Alla upplever i olika stor omfattning att det finns förbättringspotential för 

systemet. Dessa problem upplevs av oss dock hamna i skuggan för det större syftet. Flera av 

informanterna berättar att de upplever systemet som fullkomligt nödvändigt för att genomföra 

deras arbetsuppgifter, detta mycket för att systemet är obligatoriskt att använda och inte kan 

väljas bort, och krävs för att kunna smittspåra, vilket informanterna berättar är viktigt. Huryk 

(2010) har påvisat vikten av att vårdpersonalen ser nyttan i systemanvändningen som helhet, 

och det uttrycks därmed av informanterna. Kring alla frågorna om förväntad prestation och 

nytta med systemanvändandet berättade de flesta informanter inte främst om systemanvändan-

det, utan istället om de fördelarna med att smittspårning genomförs och existerar som insats för 

att stoppa pandemin. Eftersom systemet ses som en fullkomlig nödvändighet för att kunna 

smittspåra ser vi i deras svar att de ser nyttan med användandet, eftersom den indirekt är nyttan 

med smittspårningen ur det perspektiv de beskriver det.  

På området kring förväntad prestation och nytta visar samtliga informanter, trots vissa negativa 

aspekter och förbättringsmöjligheter, stor tilltro till att användandet av systemet hjälper och är 

bra i deras arbete. Mycket för att smittspårningen ses som en så viktig åtgärd, och användning 

av systemet beskrivs som en förutsättning för att de ska kunna smittspåra. Detta förväntas där-

med ha positiv inverkan på acceptansen av systemen. 

5.1.3 Förväntad ansträngning 

Venkatesh et al. (2003) menar att hur lätthanterliga systemen uppfattas påverkar acceptansen 

av systemet, därför ställer UTAUT-modellen frågor om hur lätt det är att använda, lära sig och 

bli duktig på att använda.  
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Informanterna är ense om att systemet är enkelt att använda när man väl kan det och nästan alla 

upplevde också att det var enkelt att lära sig och bli skicklig på. Endast en, INF1, upplevde att 

inlärningen var svår och att systemet är ologiskt. Venkatesh et al. (2003) menar att mindre 

tidigare erfarenhet av system påverkar förväntad ansträngning negativt. Alla informanter talar 

om mycket erfarenhet av användande av system eftersom de alla använt det tidigare i sitt arbete, 

vilket gör det svårt att mäta skillnader mellan informanterna. Däremot såg vi stora skillnader i 

hur de uppfattade sin tekniska kompetens och självförmåga, vilket Gonen et al. (2014) och 

Kuek & Hakkennes (2020) funnit belägg för påverkar acceptans. INF1, som har lägst egenupp-

fattad teknisk kompetensnivå och självsäkerhet vid användande, är den av informanterna som 

uttrycker mest problem, detta menar vi därför kan ligga till grund för hennes mer negativa upp-

levelser. På samma sätt beskriver INF2 att det inte var särskilt utmanande och refererar till sin 

egenuppfattade höga tekniska kompetens som en förklaring. Informanterna själva reflekterar 

kring, och vi ser starka samband mellan, hur högt man uppfattar sin egna kompetens och för-

måga i relation till hur lätt det var att lära sig och bli skicklig på att använda systemet. Vissa 

problem såsom att systemets inkompatibilitet kräver mycket av användarens minne uttrycks, 

men förövrigt är det mesta enkelt enligt användarna som har högt skattad teknisk kompetens. 

Resultaten kan antyda att även när nya moment eller delar av systemen introduceras har de med 

hög teknisk kompetens inga större svårigheter, medan de med lägre kompetens trycker mer på 

behovet av mer lärande. Emellertid grundas resultaten på ett väldigt litet urval och är därmed 

inte genereiskt, men skulle kunna förklara förekomsten av varierad acceptans i urvalsgruppen. 

Förväntad ansträngning är en faktor som påvisar olika resultat beroende på självuppfattad tek-

nisk kompetens, något som kan förklara varför en person med låg teknisk kompetens och själv-

förmåga tenderar att inte acceptera systemet lika mycket som en med hög. Trots viss variation 

i grad upplever alla informanter att systemet är enkelt att använda, alltså förväntas resultaten ur 

förväntad ansträngning påverka acceptansen positivt. 

5.1.4 Socialt inflytande 

Venkatesh et al. (2003) menar att socialt inflytande handlar om hur en individ uppfattar hur 

andra individer påtrycker och influerar användandet av systemet, frågor i UTAUT-modellen 

ställs därmed kring vilken inställning personer i omgivningen förmedlar och vilket stöd som 

erbjuds. Även Shoham & Gonen (2008) belyser vikten av chefers och kollegors inflytande i 

vårdmiljöer. 

Alla informanterna berättar om en positiv inställning från chefer och högre ledning i organisat-

ionen, INF5 hade dock svårt att uttala sig om saken och menade att det främst skickas ut in-

formation, inte så mycket annat än så. Hon är den informant som arbetat kortast tid och färst 

timmar, vilket kan förklara bristen på uppgifter. Det kan också beskriva en upplevd brist på stöd 

och ledarskap. Vidare talar resten av informanterna om hjälpsamhet, kompetens och peppning, 

ingen har något negativt att säga mer än att många upplever att kontakten med cheferna är 

begränsad, detta eftersom alla arbetar hemifrån. Den motivationen som förmedlas handlar 

främst om att de gör en god gärning, inte så mycket kring motivation att använda systemet 

eftersom det, som nämnts tidigare, är ett krav att använda systemet för att kunna genomföra en 

smittspårning. Hur eller varför systemets olika delar används är däremot inget som upplevs 

förmedlas, men inte heller något vi tolkar att informanterna saknar. Alla informanter upplever 

stor välvilja från organisationen, i den kritiska tid som pandemin är, och de gör sitt bästa med 

de verktyg som finns tillgängliga. De upplever därigenom och med dessa förutsättningar i be-

aktning bra inställning och stöd från organisationen i att använda systemet, något Shoham och 

Gonen (2008) funnit viktigt i undersökningar i just sjukhusmiljö. 
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Alla tillfrågade informanter upplever att kollegorna är positiva till användandet och arbetet. 

Ibland upplever vissa av informanterna viss negativitet eller motstånd till systemet i chatten. 

Detta verkar trots det inte påverka intrycket av kollegornas inställning särskilt mycket, infor-

manterna ser det som fullt naturligt. Shoham och Gonen (2008) ser positiva korrelationer mel-

lan positiva kollegor och intentioner till att använda system, men till skillnad från i deras studie 

upplever flera av våra informanter att de inte blir särskilt influerade av varken deras kollegor 

eller chefer. De som främst uttryckt att ingen riktigt influerar dem är INF1 och INF5, dessa är 

de som arbetat minst av informanterna vilket potentiellt kan förklara upplevelsen eftersom de 

haft mindre interaktioner med sina kollegor och chefer. Distansarbetets påverkan kan antyda att 

faktorn socialt inflytande kan influera acceptansen först efter att användaren har varit ganska 

lång tid i organisationen, men inga generella slutsatser kan dras på grund av det lilla urvalet och 

vaga indikationerna. 

Socialt inflytande är en faktor informanterna inte lägger tyngd på influerar deras systemanvän-

dande, men de uttrycker en positivitet och att de är mycket nöjda med ledares och kollegors 

stöd. På grund av att smittspårarna arbetar hemifrån är kontakten mellan dem begränsad vilket 

kan göra att de inte upplever sig influeras av andras inställning i så stor utsträckning. Socialt 

inflytande beräknas därmed om något påverka användandet positivt, med visst förbehåll för att 

de inte upplever det i särskilt stor grad, särskilt inte som ny i organisationen. 

5.1.5 Underlättade förutsättningar & kvalitet 

Underlättande förutsättningar är enligt Venkatesh et al. (2003) de resurser som organisationen 

tillsätter för att underlätta användandet av systemet. Frågor om resurser, utbildning, hjälp och 

hur systemet passar användarens arbetssätt ska därför ställas enligt UTAUT-modellen. System 

med hög kvalitet är också en underlättande förutsättning som leder till ökad acceptans enligt 

undersökningar i vårdmiljö (Lee, 2005; Weber, 2007; Lu, Hsiao & Chen, 2012; Dillon, Blan-

kenship & Crews, 2005), såväl som bra utbildning (Lee, 2005; Weber, 2007). 

Två av informanterna saknar viss hårdvara för optimalt systemanvändande, vilket gör det onö-

digt ineffektivt eller obekvämt, medan ytterligare en använder privata hjälpmedel. Brist på en 

mus leder till störmoment och upplevelsen av att systemet inte gör som önskas. Förövrigt är de 

nöjda med den hårdvara organisationen erbjudit och tycker att de gett alla förutsättningar som 

behövs för att använda systemet vilket Venkatesh et al. (2003) menar stärker acceptansen. INF5 

vittnar dock om att hon inte använder de hörlurar hon fått, själv upplever hon inget problem 

men det har lett till en tidigare nämnd identifierad workaround. Resurser i form av lathundar 

och annan information upplevs lättillgänglig av majoriteten, många vittnar om att de lärt sig bra 

knep av kollegorna och INF1 framförallt belyser behovet av mer kunskapsdelning. Hur utbild-

ningen och fortbildningen i systemet har gått till varierar mellan informanterna. I linje med 

fynden i förväntad ansträngning uttalar de med lägre uppfattad teknisk kompetens att de behö-

ver mer utbildning än de med hög, som upplever sig mer självgående och inte känner samma 

behov av utökad utbildning eller fortbildning. En av de användarna med högst teknisk kompe-

tens, INF4, upplever inte behov av mer eller bättre utbildning. Däremot har det i tidigare avsnitt 

lyfts att han inte vet vad nyttan är med all information som samlas in i ett av delsystemen, PMO. 

Att utbildas i vilken nytta systemet medför ska enligt Shoham och Gonen (2008) och Weber 

(2007) leda till en mer positiv attityd till systemet. Detta kan identifiera en brist som inte upp-

levs av användaren själv, men som uttalas och anses eventuellt problematisk av denna tidigare 

forskning. Studien kan inte dra några slutsatser kring om detta stämmer då ingen märkbar ne-

gativitet kan kopplas till bristen påtalad av INF4, men denna ovisshet kan möjligen påverka 

acceptansen negativt.  
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De flesta informanterna upplever att systemanvändandet passar deras arbetssätt men att de ta-

lade om andra saker än själva systemet var anledningen till att de trivdes med arbetet. Synen på 

systemet i yrket var relativt neutral, och förväntas inte påverka varken negativt eller positivt. 

Dubbelbokningar av index i arbetslistan är ett förekommande problem, och en informant lyfter 

problem med att utländska namn inte verkar väljas i första hand. Detta indikerar ett behov av 

ett system som hanterar tilldelning bättre, så ingen kan tilldelas samma person och ingen dis-

kriminering kan förekomma. De flesta av informanterna upplever inte att systemen är kompa-

tibla med varandra och att mer integrering av systemen hade gjort smittspårningen mer effektiv. 

INF3 ser inte hur kompabiliteten skulle bli bättre eftersom PMO och SmiNet efterfrågar olika 

information. Som motsats identifierar INF4 som använt system mycket i sitt arbete utanför vår-

den stora hinder i effektivitet och kompabilitet vid jämförelse med andra systems uppbyggnad 

och tror de hade kunnat samverka bättre. Vilka bakomliggande systemerfarenheter användaren 

har verkar därmed eventuellt kunna påverka synen på systemet, på vaga grunder. Att uppleva 

brister i integration menar Lee (2005) leder till att vårdpersonal kan ha lägre acceptans för sy-

stemen, vilket vi ser i flera användares berättelser. En aspekt som några informanter tar upp 

som ett störmoment är när systemets kvalitet brister och system exempelvis hänger sig eller inte 

fungerar alls, detta anger Kossman och Scheidenhelm (2008) har påverkan på acceptans. Det 

generella intrycket är att kvalitetsbrister i systemet uttrycks från majoriteten av informanterna, 

något som bör kunna påverka acceptansen negativt utifrån forskning av Lu, Hsiao och Chen 

(2012). 

De flesta av informanterna upplever att de har vad de behöver för att använda systemet utan 

större problem, med vissa undantag eller förbättringsområden, särskilt bland de med en lägre 

uppskattad teknisk kompetensnivå. Tidigare typ av erfarenhet av system kan påverka upplevel-

sen av kvaliteten på systemen, vilket verkar kunna påverka acceptansen. Frekventa kompabili-

tets- och kvalitetsproblem lyfts från de flesta informanterna, vilket gör att underlättande förut-

sättningar och kvalitet förväntas kunna ha viss negativ inverkan på acceptansen. 

5.1.6 Patientkontakt 

Informanterna vittnar om att de ofta känner sig behövda och viktiga när de får möjlighet att 

hjälpa någon och lugna den i ett telefonsamtal, vilket dessutom är trevligt och en uppskattad 

del av arbetet som smittspårare som de inte velat vara utan. De känner också att de kan göra 

mer nytta och smittspåra mer kvalitativt när de får chansen att läsa av personen de smittspårar 

och att ett samtal kan individanpassas betydligt bättre än ett formulär. Många är medvetna om 

ineffektiviteten ett samtal innebär gentemot formuläret, men nackdelarna med den förlorade 

kontakten är ändå märkbar bland majoriteten av informanterna, vilket Kossman och Scheiden-

helm (2008) samt Dillon, Blankenship och Crews (2005) identifierat som en negativ aspekt som 

kan påverka användandet. Den nackdel kring att patienten får mindre tid när vårdpersonalen 

behöver administrera system som Ammenwerth et al. (2003) lyfter är dock ingenting någon 

informant upplevt. Tiden som sparades på de patienter som fyllt i formulären gav mer tid till 

att smittspåra fler och smittspåra de som förmodligen behöver det mest. INF6 skriver gärna 

personliga återkopplingar i journaldokumentaionen för att upplevelsen är att systemet inte är 

särskilt humant. Hon belyser även vikten av att fråga hur någon mår och behandla patienter som 

människor, och att systemen inte lyckas med detta. Att kalla uttalandena för en rädsla är kanske 

att ta i, men det kan indikera att respondenterna upplever att systemanvändandet riskerar att 

avhumanisera vården. En sådan rädsla för avhumanisering kan enligt Huryk (2010) och Dillon, 

Blankenship och Crews (2005) skapa motstånd och försämra attityder till system, vilket våra 

fynd därmed kan stärka. I valet mellan formulär och samtal är informanterna eniga om att ett 
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samtal är det bästa i den mån resurser finns tillgängliga, formulären är bra stöd i situationer då 

personalen inte räcker till.  

Patientkontakten som förloras eller försämras genom den formulärbaserade indirekta kontakten 

berättas av våra informanter dels hota kvaliteten av vården och smittspårningen men också av-

humanisera och göra deras arbete sämre och tråkigare. Detta har tidigare forskning i vårdmiljö 

konstaterat har negativ inverkan på acceptans (Lee, 2005; Weber, 2007; Dillon, Blankenship & 

Crews, 2005), vilket vi ser tecken på. Detta, specifikt införandet av formulären alltså, förväntas 

därmed kunna ha viss negativ inverkan på acceptansen av systemen. 

5.1.7 Bakgrundsfaktorer 

 

- Erfarenhet 

Alla ansåg sig ha mycket tidigare erfarenhet av att jobba i system så därför kan vi inte 

dra några slutsatser kring den här modifieraren, mer än att det möjligen kan vara en 

indikator på att mycket erfarenhet leder till hög acceptans eftersom informanterna ge-

nerellt visade stor acceptans mot systemet. Om det beror på just denna faktorn kan 

dock inte avgöras. Modellen UTAUT som menar att erfarenhet spelar stor roll (Venka-

tesh et al., 2003) är relativt gammal, kanske bör erfarenhet definieras om för att ha 

chans att påverka resultatet, åtminstone hade det behövts för att dra slutsatser utifrån 

denna studiens informanter. De flesta som arbetar inom vården idag antas använda sy-

stem i någon omfattning och har därmed denna erfarenhet. 

- Självförmåga & teknisk kompetens 

I både underlättande förutsättningar & kvalitet och förväntad ansträngning vittnar 

framförallt informanten med lägst uttalad teknisk kompetens och lägst uppfattad själv-

förmåga om en mer negativ upplevelse av systemanvändnandet och mer behov av ut-

bildning och stöd. Detta kan indikera på att den självuppfattade förmågan och tekniska 

kompetensen påverkar hur väl systemet accepteras av användaren, i linje med Gonen 

et al. (2014) och Kuek och Hakkennes (2020) och till skillnad från Dillon, Blan-

kenship och Crews (2005). Ju lägre nivå, desto lägre acceptans. 

- Ålder 

Vi kunde inte se en tydlig skillnad såsom Venkatesh et al. (2003) identifierat att högre 

ålder skulle ge minskad acceptans. Tvärtom kunde vi se en tendens av att den äldsta 

hade högre acceptans än den yngsta. Utifrån få mätpunkter kunde ingen koppling mel-

lan lägre acceptans och högre ålder dras, vilket säger emot fynden av Kuek och Hak-

kennes (2020), Ammenwerth et al. (2003) och Venkatesh et al. (2003) men som däre-

mot bekräftar vad Shoham och Gonen (2008) säger om att ålder inte är en faktor. Dil-

lon, Blankenship och Crews (2005) fynd kan möjligen stämma överens med studien, 

men urvalet är alldeles för litet för att kunna avgöra. Eftersom de tillfrågade har alla en 

relativt hög ålder (50-71 år) och urvalet var såpass litet kan inga generiska slutsatser 

dras kring dess påverkan, men vaga indikationer finns på att ålder inte verkat spela roll 

bland de tillfrågade informanterna. 

- Kön 

Vi kunde inte finna någon skillnad mellan könen. Återigen förväntas detta kunna bero 

på vårt begränsade urval och att endast en informant var manlig, därför kan inga ana-

lyser göras och faktorns generella inverkan på acceptans kan inte uttalas om. Bland in-

formanterna finns dock inga indikationer på en skillnad. 
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- Frivillighet 

Eftersom alla informanter måste använda systemen som undersöks för att genomföra 

sitt jobb är det en konstant variabel som är ofrivillighet. Faktorn påverkar genomgå-

ende användarsynen på systemet eftersom användarna anser att systemet måste använ-

das för att genomföra smittspårning. 

5.1.8 Diskussion om undersökningens relevans 

En faktor som av naturliga skäl inte finns medräknad i tidigare forskning om acceptans är fak-

torn kring pandemin och den krissituationen smittspårningen genomförs på grund av. Vi har 

funnit att detta genomgående påverkar acceptansen och synen på användandet av systemet. I en 

pandemi är smittspårning en nödvändig och samhällsviktig funktion enligt viss forskning 

(Chowdhury et al., 2020) men ifrågasatt i andra studier (Müller, Kretzschmar & Dietz, 2000). 

Alla informanter uttrycker stor tilltro till nyttan av smittspårning och många påtalar även att 

cheferna belyser samhällsnyttan i arbetet de gör. Informanterna menar att systemet måste an-

vändas för att utföra arbetet att smittspåra, vilket lagt grunden till bedömningen att förväntad 

prestation och uppfattad nytta till den starkast påverkande faktorn på acceptansen i studien. Om 

faktorn pandemi utesluts ut ur informanternas berättelser vittnar flera om att förutsättningarna 

hade sett annorlunda ut, då hade kraven på systemen ökat. INF4 menar att han på lång sikt hade 

krävt ett mer välfungerande system för att vilja fortsätta arbeta i det, men att acceptansen är 

otroligt hög i nuläget på grund av rådande omständigheter. Ett system som används får att uppnå 

ett mål som gör nytta verkar vara ett system som accepteras. Systemets användande kommer i 

andra hand, i första rummet står känslan av att detta måste göras och att de bara måste acceptera 

läget - alltså acceptera systemet. 

Flertalet informanter berättar om förbättringsmöjligheter men att det i nuläget inte finns någon 

anledning att inte vara nöjd med de systemstöd som finns, och uttrycker stark acceptans. Detta 

påminner starkt om undersökningen av Kossman och Scheidenhelm (2008) som visar att infor-

manterna positivitet samtidigt som de har kritik och kommer med förbättringsförslag. De menar 

att kritik kan bero på en vilja att förbättra snarare än motstånd till användandet, något som 

vittnas om i även denna undersökning. Stark kritik mot delar av systemet talas om samtidigt 

som informanter menar att de har full acceptans till alltihop, något som låter motsägelsefullt 

men kan förklaras genom den teori Kossman och Scheidenhelm (2008) presenterat. Frågan om 

huruvida upplevda problem som uttalas vid acceptansundersökningar någonsin kan förklaras 

som en brist på acceptans blir därmed aktuell. Dessutom väcks frågan; kan en acceptansunder-

sökning säkert säga någonting om obligatoriska system som används i ett så tydligt välgörande 

större syfte som att stoppa en pandemi? 

5.2 Metoddiskussion 

Datainsamlingen genom intervjuer fungerade väl och resulterade i stora mängder data. Ett pro-

blem som uppstod var att olika informanter besvarade frågorna olika omfattande och intervju-

ernas tidsomfattning varierade stort. Om det är en naturligt konsekvens av de öppna och stora 

frågorna eller om vi som intervjuare borde ha styrt riktningen på intervjuerna bättre anses oklart, 

men klart är att materialet som samlats in har stor variation i både kvalitet och omfattning. Trots 

variation har essensen av alla informanters upplevelse försökt plockas upp och getts någorlunda 

samma plats och framförallt värde i undersökningen. Genom den pilotintervju som genomför-

des kunde frågornas relevans säkerställas och formatet ansågs fungera. Alla intervjuer gick bra 
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och materialet godkändes att användas i sin helhet. En intervju ansågs inte uppnå den kvaliteten 

som önskades då svaren var korta och informanten ansåg sig inte veta tillräckligt för att kunna 

besvara alla frågorna. Trots att vissa svar uteblev var stora delar av intervjun användbar och 

gav en annan insikt än de andra, mer pratsamma och informerande informanterna, erbjöd. In-

formationsmättnad uppnåddes inte men undersökningen avslutades eftersom inga fler tillfrå-

gade anmält intresse av att ställa upp och tillräckligt stort material för att kunna dra slutsatser 

ansågs ha samlats in. Ett större urval och mer material hade självklart gett studien större tillför-

litlighet och möjlighet att se samband bättre. 

Valet av att utföra en kvalitativ undersökning visade sig lämplig då de faktorer som plockats ur 

UTAUT och övrig tidigare forskning delvis men inte helt kunde förklara smittspårarnas upple-

velser och acceptansnivå. Den semistrukturerade intervjun gav flexibilitet och möjlighet för 

informanten att ta fram egna åsikter och faktorer, vilket resulterade i identifiering av att littera-

turstudien saknade vissa aspekter. Intressanta perspektiv på svaren kunde då fångas som inte 

hade kunnat förutses. Dessa aspekter och perspektiv hade varit svåra att fånga i en kvantitativ 

undersökning eftersom frågor och teman hade behövt vara förbestämda innan empirin insam-

lades. De brister i generaliserbarhet som finns kräver att en kvantitativ undersökning genom-

förs, då resultatet av vår undersökning kan ligga till grund för att utforma frågor till enkäter som 

kan skickas ut till en stor mängd smittspårare. Då en enkät inte kräver lika mycket tid för den 

enskilde smittspåraren som att genomföra en intervju kan fler förväntas delta, och fynden från 

denna undersökningen kan testas. Ett bredare urval kan förenkla och förbättra appliceringen av 

modellen och särskilt undersöka bakgrundsfaktorernas påverkan bättre, samt dra de generella 

slutsatser denna kvalitativa studie inte kan. 

En etisk aspekt som vi tampades med var att den tid som smittspårarna avlade för att medverka 

på intervjuerna och svara på frågor, var tid som eventuellt togs från det samhällsviktiga arbetet 

de genomförde i smittspårningen. Detta diskuterades på förhand med verksamhetschefen som 

menade att trycket på smittspårningen vid tiden för intervjuerna var inom kontroll. Det fanns 

därmed möjlighet och tid för smittspårarna att medverka i vår studie utan att det förväntades gå 

ut över smittspårningsverksamheten. Av denna anledning ansågs det viktigt att deltagandet var 

utan ersättning och fullt frivilligt, så ingen prioriterade deltagande framför smittspårning på ett 

oetiskt sätt. Ingen av de tillfrågade önskade anonymisering eller röjning av information om 

bakgrund eller erfarenhet, inte heller efter att de fick tillgång till det färdigtranskriberade materi-

alet. Särskilt svaren kring socialt inflytande kan ha påverkats av att informanterna var medvetna 

och godkände att eventuellt kunna bli igenkännbara av andra inom organisationen. Eventuellt 

hade intag av bakgrundsinformation kunnat begränsas för att kunna garantera full anonymitet 

till alla och på så sätt försäkra sig om att svaren är fria från påverkan av möjligheten att kunna 

bli identifierad. 

5.3 Praktiska implikationer 

Ett behov av storskalig smittspårning uppkom under pandemin, vilket skapade behovet av sy-

stem för att hantera dessa stora mängder ärenden (Folkhälsomyndigheten, 2021). Systemen 

har snabbt utvecklats och bland annat indikationer på hur de kan förbättras för att skapa bättre 

förutsättningar för smittspårningen har genom användarnas upplevelse identifierats i denna 

studie. Dessa sammanställs nedan som praktiska implikationer. 

Identifiera individer som behöver mer stöd och utbildning 

Resultaten i undersökningen påvisar ett behov av att identifiera de individer som uppfattar sig 
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ha låg teknisk kompetens och rikta mer utbildning och erbjuda mer stöd till dessa personer. 

De med hög kompetens kan också identifieras, och kanske på omvänt sätt agera stöd åt de 

med låg kompetens. Att se varje individs behov och skräddarsy utbildningen är viktigt för att 

se till att alla använder systemet korrekt och trivs med arbetet. Att proaktivt agera för trivsel 

kan gynna både individerna och organisationen som helhet.  

Behov av systemfunktioner 

Resultaten indikerar att smittspårarna upplever viss irritation över kvalitetsbrister i systemen. 

Genom att utforska möjligheten att skapa system med mindre redundant inmatning av inform-

ation skulle potentiellt risken för workarounds och användarfel kunna minska. En variant av 

arbetslistan där smittspårare tilldelas istället för att välja index kan också undersökas för att 

reducera risken för dubbelbokningar. Möjligheten att utveckla en funktion som kan hjälpa 

smittspåraren minnas var i processen den befinner sig och förenkla hanteringen av många in-

dex parallellt bör även ses över. 

Studera workarounds 

Studien fann att genom att låta användarna beskriva sitt användande kunde processen förstås 

och i de fall då användaren frångick instruktioner, skapade workarounds, kan dessa indikera 

förbättringsmöjligheter till framtida versioner av system.  

Utbilda mer om systemens syfte 

Att veta nyttan av användande av system och hur det bäst ska användas för att uppnå ett mål 

har bevisats gynna användande och acceptans (Shoham & Gonen, 2008; Weber, 2007). När 

ett delsystems nytta inte är tydlig påverkas motivationen att använda systemet väl. Utbild-

ningen kan även minska risken att workarounds uppstår till följd av brist på kunskap. 

5.4 Vidare forskning 

Smittspårares acceptans är ett hittills outforskat område som vi anser behöver utforskas vidare 

efter Covid-19-pandemin för att utveckla smittspårningen och göra den mer effektiv inför en 

eventuell liknande situation. Lärdomar från pandemin kan också förbättra den ständiga smitt-

spårningen som görs av könssjukdomar och andra infektionssjukdomar. Pandemin har gjort det 

möjligt och aktuellt för nya studier att genomföras och mycket information kommer framställas. 

Vidare forskning på området uppmuntras genom en kvantitativ studie som använder insikter 

från denna kvalitativa studie som grund för utformning av exempelvis en enkät. Det föreslås 

också en undersökning av ifall UTAUT-modellen kan behöva uppdatera modifieraren erfaren-

het efter att denna här studien indikerat större påverkan av en egenuppfattad teknisk kompetens 

och självförmåga. Slutligen antyder studiens resultat att distansarbete kan påverka relevansen 

av social influence som faktor i UTAUT-modellen vilket även det vore intressant att undersöka 

vidare. 
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6 Slutsats 

I detta kapitlet presenteras svar på frågeställningen genom de slutsatser som kan dras från 

diskussionskapitlet. För att besvara hur smittspårare upplever användning av system i arbetet 

med smittspårning besvaras först de två underfrågorna. 

Vilken nivå av acceptans uttrycker smittspårare kring användning av smittspårningssystem? 

Smittspårarna uttrycker en hög acceptans kring systemanvändandet. Den stora orsaken uppfatt-

tas vara att systemen förväntas öka prestationen och göra stor nytta genom att möjliggöra smitt-

spårning, detta verkar överskugga många negativa aspekter som exempelvis bristfälliga under-

lättande förutsättningar och kvalitet och försämrad patientkontakt. Även områdena socialt in-

flytande och förväntad ansträngning förväntas ha positiv inverkan på acceptansen men i mindre 

utsträckning än förväntad prestation och nytta. Indikatorer har i den begränsade gruppen infor-

manter funnits kring att den bakgrundsfaktorn som starkast påverkar acceptansen är den själv-

uppfattade tekniska kompetensen och självförmågan. Att istället för att undersöka faktisk erfa-

renhet kan hur man uppfattar sin förmåga och kompetens vara mer relevant när alla är erfarna 

systemanvändare. Den bakgrundsfaktorn verkar kunna säga något om hur man tar sig an nya 

tekniska verktyg och system. Särskilt urvalsgruppens informanter med uppfattad hög teknisk 

kompetens och självförmåga uttrycker alltså stark acceptans. 

Om faktorn pandemi utesluts ut ur informanternas berättelser verkar det som att kraven på sy-

stemen hade ökat. Omständigheterna och det uppfattade behovet av systemet för att kunna 

smittspåra verkar vara en stor orsak till att acceptansnivån är hög. Utan pandemins stora påver-

kan hade möjligen den upplevda frustrationen över att systemen inte är kompatibla, fullt logiska 

och effektiva kunnat leda till en lägre acceptansnivå. Detta indikerar på att användaracceptans 

är en mindre viktig faktor om någon form av kris eller annan viktig anledning att använda ett 

system förekommer. 

Kan några workarounds identifieras och vad är isåfall deras orsak och konsekvenser? 

Ett antal workarounds har identifierats i smittspårningsprocessen. De verkar orsakas av att sy-

stemet inte uppfattas logiskt eller inte medför effektivt arbete. Konsekvenserna av dessa 

workarounds kan vara ökad effektivitet men kan också orsaka irritation från kollegor, minskad 

effektivitet och felaktig information. Genom att identifiera workarounds kan systemutvecklare 

dra lärdomar om hur optimering av systemet kan göras. Workarounds kan också avslöja om en 

individ missförstått eller utan ond avsikt använder systemet fel, genom utökad utbildning kan 

arbetetsprocesser på så sätt göras mer standardiserade, effektiva och kvalitativa. Att utforska 

workarounds förekomst ger möjlighet för informanterna att omedvetet berätta om fel som de 

själva kanske inte uppfattat som ett problem, vilket kan vara ett bra sätt att förstå systemets 

faktiska användning.  

Slutligen konstateras, som svar på huvudfrågan om hur smittspårare upplever användning av 

system i arbetet med smittspårning, att de tillfrågade smittspårarna upplever användandet som 

en nödvändighet för att kunna genomföra den viktiga uppgift de arbetar med. Användandet av 

systemen medför vissa problem som de uttrycker förbättringsbehov kring, dock utan negativ 

påverkan på synen att systemet är ett bra verktyg i arbetet. Workarounds har uppstått ur välvilja 

att utföra arbetet så bra som möjligt. Att stötta samhället och hjälpa de smittade efter bästa 

förmåga är främsta fokus vilket uppfattas viktigt även vid användande av system, där anser 

smittspårarna att en avvägning mellan systems effektivitet och den personliga kontakten bör 

göras. Systemanvändandet upplevs fungera väl och ge goda förutsättningar för att samla och ge 
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den samhällskritiska information som behövs, därmed upplevs systemen som ett bra stöd i 

smittspårningsarbetet.
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Appendix 1 - Intervjuguide  

Etik och information Beskrivning 

Bakgrundsfrågor Modifierande bakgrundsfaktorer ur litteraturen, även för att ge kontext och 

förståelse för vem personen är och vad den gjort inför kommande frågor. 

Smittspårningsgenomgång Sätter handlingar i ett sammanhang genom förklaring av steg och interaktion 

med systemet. Syftar även till att identifiera eventuella workarounds. 

Förväntad prestation & nytta Frågorna ska identifiera ifall system uppfattas göra nytta i arbetet eller om in-

formanten anser att det påverkar arbetet negativt. 

Förväntad ansträngning Frågorna ska identifiera informantens uppfattning av hur lätthanterligt syste-

met är. 

Socialt inflytande Frågorna ska identifiera de personer som påverkar och stöttar informanten i 

dess användande och vilken inverkan de har på användandet. 

Underlättande förutsättningar & kva-

litet 

Frågorna ska identifiera informantens uppfattning om de verktyg och resurser 

som erbjudits för att hjälpa till vid användande av systemet samt hur syste-

mets kvalitet anses påverkar användandet. 

Patientkontakt Frågorna ska identifiera hur informanten upplever att systemen påverkar kon-

takten med patienten. 

Avslutande helhetsåterkoppling Mer öppet för egna tillägg utanför UTAUT och de identifierade faktorerna, 

syftar även till att plocka upp egna idéer som utvecklats under intervjun utan 

koppling till en fråga. 
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Appendix 2 - Frågeguide 

(Indragna frågor är följdfrågor som ställs vid behov) 

Ämne/Område Fråga 

Bakgrunds- 

faktorer 

1. Vilket kön definierar du dig som?  

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat med smittspårning? 

4. Vad har du för tidigare eller parallella roller inom vården?  

5. Vilken anställningsform och sysselsättningsgrad har du inom smittspårning? 

6. Hur mycket tidigare erfarenhet har du av att arbeta mot system? 

7. Hur hög teknisk kompetens skulle du säga att du har? 

Smittspårnings-

genomgång 

8. Vi vill nu att du går igenom hela processen som ni smittspårare gör för att genomföra en smittspår-

ning. Detta tänker vi att du gör genom en fiktiv smittspårning. Berätta vilka system du öppnar och be-

skriv varje val du står inför eller sak du kollar upp tex. Vi vill helt enkelt höra hur du genomför en 

smittspårning genom bara ord. 

9. Finns det något tillfälle då du hittar ett eget sätt att genomföra en uppgift på eftersom smittspår-

ningssystemet begränsar dig? 

Förväntad pre-

station & nytta 

10. Vilka fördelar upplever du att smittspårningssystemet ger smittspårningen? 

- Är dessa fördelar med systemen tydliga? 

11. Upplever du att smittspårningssystemet är användbart och hjälper dig i ditt arbete?  

- Hur hjälper det dig eller hur inte?  

- Finns det någon situation där det komplicerar till processen? 

12. Upplever du att användning av smittspårningssystemet låter dig utföra dina arbetsuppgifter mer 

effektivt? 

- Finns det någon särskild situation eller där det gör dig mindre/mer effektiv? 

Förväntad an-

strängning 

13. Upplever du att smittspårningssystemet är enkelt att använda? 

- Vilka delar, situationer eller steg upplever du enkla och vilka svåra? 
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14. Upplevde du att det var enkelt att lära dig smittspårningssystemet? 

15. Upplever du det enkelt för dig att bli en skicklig användare av smittspårningssystemet? 

- Hur blir man en skicklig användare och vad definierar en sådan för dig? 

- Vilka fall är väldigt svårhanterliga och kräver att man är skicklig användare? 

Socialt infly-

tande 

16. Vilken inställning upplever du att din närmsta chef/ledare har till användning av smittspårningssy-

stemet? 

- Hur influerad av det upplever du att du blir? 

17. Upplever du att de som bär högre ansvar har varit stöttande och hjälpsamma vid användning av 

smittspårningssystemet? 

18.  Upplever du att dina kollegor varit positiva till användning av smittspårningssystemet? 

19. Upplever du att det finns en särskild person/grupp av personer att fråga om du behöver hjälp eller 

stöter på problem med systemet? 

20. Har du upplevt motstånd bland anställda till användning av smittspårningssystemet? 

- Någon särskild del i systemet eller processen? 

21. Vilken inställning till smittspårningssystemet har de du upplever influerar dig mycket? 

Underlättande 

förutsättningar 

& kvalitet  

22. Upplever du att du har de verktyg och resurser som behövs för att använda smittspårningssyste-

met? 

- Har du tillgång till material såsom lathundar och beskrivningar av hur du ska använda syste-

met? 

- Har du tillgång till den hårdvara du hade behövt? 

23. Upplever du att du har kunskapen som behövs för att använda smittspårningssystemet väl? 

24. Upplever du att de olika delarna av smittspårningssystemet är kompatibla med varandra? 

25. Upplever du att det finns en särskild person/grupp av personer att fråga om du behöver hjälp eller 

stöter på problem med systemet? 

26. Upplever du att arbeta i ett sånt här smittspårningssystem passar dig och ditt arbetssätt? 

- Är du positiv till att framöver jobba i system? 

- Har det förändrats åt något håll efter din erfarenhet med smittspårning? 

27. Vad för utbildning i hur man arbetar i systemet fick du innan du började? 

- Hur var den? 
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28. Har du fått någon fortbildning i hur smittspårningssystemet ska användas? 

- Hur är den? 

Patientkontakt 29. Tycker du systemen för smittspårning gynnar/förbättrar vården av patienten? 

Avslutande hel-

hets- 

återkoppling 

30. Vad för fördelar eller möjligheter tycker du att det finns med att arbeta i smittspårningssystemet? 

31. Vilka nackdelar eller utmaningar tycker du det finns med att arbeta i smittspårningssystemet? 

32. Upplever du att det finns outnyttjade möjligheter kring att använda system, datorer eller automa-

tiska uppfinningar inom smittspårning? Resonera fritt. 

33. Är det något mer du vill tillägga som du tycker är viktigt inom användande och acceptans av 

smittspårningssystemet? 
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Appendix 3 – Transkribering intervju 1 1 

INF1 = Informant 1 2 

HM = Hilda Malmberg 3 

MM = Max Mellander 4 

  5 

HM  6 

Ja jaha, så först och främst vilket kön definierar du dig som?  7 

INF1  8 

Kvinna.  9 

HM  10 

Ja, och hur gammal är du?  11 

INF1  12 

50.  13 

HM  14 

Yes, och hur länge har du jobbat med smittspårning?  15 

INF1  16 

7 månader kanske  17 

HM  18 

7 månader ungefär. Vad har du för tidigare eller parallella roller inom vården då?  19 

INF1  20 

Jag är barnmorska, förlösande. Vill du veta om jag gjort något innan det, eller är det nu liksom?  21 

HM  22 

Det räcker nog bra så, om det är din huvudsakliga tidigare erfarenhet. Och jobbar du nu då heltid 23 

eller deltid? Har du någon annan anställningsform?  24 

INF1  25 

Blir heltid eftersom jag jobbar 75% som barnmorska och 25% som vi smittspårare.  26 

HM  27 

Det är bra. Hur mycket tidigare erfarenhet har du av att jobba mot system?  28 

INF1  29 

Jag jobbade på 11 77 innan, telefonrådgivning, och där var det ganska avancerade system som 30 

man använde.  31 

HM  32 

Skulle du kunna avgöra ungefär hur hög teknisk kompetens du har?  33 

INF1  34 

Får jag någon skala då eller ska jag hitta på det själv?  35 

HM  36 

Det får du själv avgöra.  37 

INF1  38 

Jag tycker att jag har en ganska låg kompetens egentligen. Jag kan det jag måste kunna och 39 

ingenting mer. Trycka på play liksom.  40 

HM  41 

Ja, men då förstår jag, jättebra. Det var bakgrundsfrågorna som vi hade. Vill du ta nästa?  42 

MM  43 
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Ja, så vi vill nu att du går igenom hela processen som nu smittspårare gör för att genomföra 44 

smittspårning så vi tänker att du gör en fiktiv smittspårning. Där du berättar vilket system du 45 

öppnar och beskriver, varje val du står inför eller varje sak du kollar upp och vi vill även att du 46 

berättar vilka klickningar och inskrivningar du. Så vi vill helt enkelt höra hur du genomför en 47 

smittspårning.  48 

INF1  49 

Det här är en väldigt stor fråga, det hoppas jag att ni inser så att det är ju… Det är många, många 50 

steg. Jag är glad om jag ens kommer ihåg alla stegen, men okej.  51 

MM  52 

Ja, om du försöker?  53 

INF1  54 

Jag börjar ju i nånting som heter pep-listan. Det är patientens egen provtagning. Där klickar jag 55 

på index, vilken som och kopierar födelsenumret tittar då i någonting som heter 1177 där alla 56 

formulären kommer in som den som har positiv Covid, ska fylla i. Har patienten fyllt i ett formu-57 

lär där så är det en väg, har den inte fyllt i formulär där så måste jag ringa upp patienten. Då är 58 

det en annan väg. Så det är väldigt mycket så här att om inte det har hänt så måste jag göra så 59 

här. Men om det har hänt att göra så här och om man låtsas att jag får tag i en gubbe, en index 60 

och hittar ett formulär så går jag in i formuläret. Kopiera personnumret. Öppnar sminet som är 61 

smittskyddsanmälan. Jag öppnar PMO som är journalföringen med de här personnumren. Sen 62 

kopierar jag det här 1177-formuläret lägger in det i patientens journal. Efter det så... Gör jag nog 63 

inte mycket mer där, utan det jag gör då är att jag går tillbaka igen till pep listan där patienten 64 

fanns och så skriver jag arkivera så arkiverar den patienten och då har jag liksom gjort den “loo-65 

pen”. Och om han inte då har gjort formuläret så måste jag ringa upp. Svarar han inte, så får jag 66 

vänta och ringa upp lite senare och svarar han så frågar jag om han eller hon kan tänka sig fylla i 67 

formuläret så ibland svarar de ja och ibland svarar de nej. Svarar de nej, så måste jag göra på ett 68 

annat sätt i journalen. Då måste jag öppna ett annat system en checklista och göra hela smittspår-69 

ningen med den personen i telefonen då. För båda den här gubbarna, vilket håll det än har gått så 70 

gör jag alltid en sminet anmälan, alltså till smittskydd. Det är då ett system också. Hängde ni 71 

med?  72 

MM  73 

Vi hängde med. Perfekt... Tanken med detta var för att du skulle komma ihåg alla problem som 74 

du kan föreställa dig så tanken var att du skulle få en uppfräschning i hur det går till att utföra en 75 

smittspårning och också för att vi ska få ta del av hur det kan se ut. Alla de system som du har 76 

pratat om nu och hela den processen du tagit upp kommer vi nu kalla för smittspårningssystemet 77 

för att vi ser det som ett helhetssystem och det är det vi kommer undersöka i vår forskning. Det 78 

är hela processen då från start till mål hur en smittspårning går till.   79 

INF1  80 

Du fick ju inte alla klicken nu, men jag vet inte vad det ska va.  81 

MM  82 

Nej nej, jag tycker det var väldigt, väldigt bra.  83 

INF1  84 

Du behöver inte dom, tycker jag.  85 

HM  86 

Nej, det var en beskrivning av de olika systemens. Processer... alltså hur det går mellan systemen 87 

och det var det som var ja. Men tänk nu på när vi säger smittspårningssystemet så menar vi då 88 

hela den här processen, inklusive telefonsamtal och väntetider och så där. Yes.  89 
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MM  90 

Finns det något tillfälle redan nu direkt där du hittar ett eget sätt att genomföra en uppgift på ef-91 

tersom att smittspårningssystemet då begränsar dig? Alltså du gör någon annan sak än som det är 92 

tänkt att göra.  93 

INF1  94 

Ibland så busar jag. Särskilt om jag har väldigt många patienter igång på de här väntetiderna, jag 95 

brukar ha 5 eller 6 patienter igång. Om jag har 5 eller 6 stycken som jag inte har fått svar och jag 96 

väntar in deras formulär. Jag har inte nått dem på telefon. Då brukar jag gå in i den här 1177. Där 97 

formulären är och gå bakvägen och börja med formulär för de har ju kommit in. Det får vi inte 98 

göra egentligen, men det är ett sätt för mig att använda tiden så att jag inte bara sitter och tittar i 99 

taket. Jag kan inte dra igång fler patienter för då är risken att jag inte hinner med dem. Men då 100 

brukar jag faktiskt göra så att jag går in och tar en i det här 1177 formuläret och går baklänges 101 

liksom.  102 

MM  103 

Men tanken är för att ha en effektivare tid då?  104 

INF1  105 

Riktigt, så jag tänker, men vi får inte göra det egentligen för det finns risk att man krockar med 106 

att någon annan har tagit samma patient eller liksom. Men jag har hittat sätt att komma undan det 107 

också.  108 

HM  109 

Ja, då ska vi gå in på ett gäng frågor här. Och då du får utveckla hur mycket du vill. Vi kommer 110 

fråga om vi vill ha mer information på en särskild fråga nu när vi påbörjar det här, så utveckla 111 

hur brett och mycket du vill utifrån vad du tycker är relevant i de här frågorna. Så vilka fördelar 112 

upplever du att smittspårningsystemet ger smittspårningen?  113 

INF1  114 

Jag men all information som behöver komma in kommer ju in det är ju fördelen med systemen. 115 

Sen skulle man ju önska att vi hade gått, att jag har behövt skriva personnumret på ett ställe och 116 

sen att det fanns i alla de andra utan att jag behövde tänka. Men så är det inte. Jag behöver ju 117 

öppna upp patienten på flera olika ställen. 3 ställen måste jag öppna upp patienten i.  118 

HM  119 

Ja, juste. Men så fördelen med systemen att all den här informationen finns är det ändå tydligt för 120 

dig att det är en stor fördel?  121 

INF1  122 

Men, informationen måste ju in och nu ser systemen ut så här. Ja.  123 

HM  124 

Yes. Nästa fråga; upplever du att smittspårningssystemet är användbart och hjälper dig i ditt ar-125 

bete?  126 

INF1  127 

Det är ju dö svårt att svara på med tanke på att det gör ju sin uppgift liksom. Jag har bara liksom 128 

fått acceptera det är de här 3 systemen. Det är trögt, ibland pratar de inte med varandra. Ibland 129 

hänger de sig. Man har fått lära sig tycka att det är okej, men jag hade såklart önskat att det var 130 

smidigare mellan dem.  131 

HM  132 

Så att trots att det finns de situationerna så hjälper det dig ändå i ditt arbete? 133 

INF1  134 

Det hjälper mig, men jag vet inte om det är rätt ord liksom  135 
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HM  136 

Det är användbart? 137 

INF1  138 

De gör uppgiften.  139 

HM  140 

Ah, Finns det någon särskild situation där det istället gör det mer komplicerat?  141 

INF1  142 

Men alltså. Det här är till exempel sminet som då är smittskyddsanmälan och det är ju samma i 143 

hela Sverige så att det är ju liksom ett stort program. Man tycker liksom att informationen på 144 

1177 borde kunna gå rakt in i den liksom de kunde pratat med varandra systemen så hade jag inte 145 

behövt sitta och mata in samma saker hela tiden. Det är liksom massa information som jag ska 146 

trycka in som borde kunna gått av sig själv, liksom.  147 

HM  148 

Yes. Upplever du att användningen av smittspårningssystemet låter dig utföra dina arbetsuppgif-149 

ter mer effektivt?  150 

INF1  151 

Nej, det gör det nog inte.  152 

HM  153 

Och vill utveckla någonting?  154 

INF1  155 

Alltså det gör att det är trögt mellan systemen gör det inte mer effektivt.  156 

HM  157 

Då kan vi gå vidare till nästa.  158 

MM  159 

Ja. Upplever du att smittspårningssystemet är enkelt att använda?  160 

INF1  161 

Men det är ju alltid enkelt när man kan det, men jag tyckte att det var svårt i början, väldigt svårt 162 

och jag hade liksom svårt att acceptera att det var så tidskrävande som det är. Att det så tungrott 163 

liksom. Så jag tycker nog att det har varit ganska svårt att lära sig det.  164 

MM  165 

Precis. Så vilka delar av situationen eller steg upplever du enkla och vilka var svåra? Är det nå-166 

got som du kände var lättare eller svårare?  167 

INF1  168 

Alltså, det var svårt att gå in i PMO, det är journalen då, patientens journal. Jag hade aldrig job-169 

bat i det systemet och man bara förutsatte att jag skulle kunna liksom hämta patienten ur patient-170 

registret och jag hade ingen aning vilken knapp det var och. Men sen när man kan det så är det ju 171 

enklare. Men jag tycker att... Vissa av de här systemen har man ingen kunskap i liksom och då 172 

blir det svårt.  173 

MM  174 

Så du upplevde att du hade svårt att komma igång med det, att lära dig?  175 

INF1  176 

Ja. De är inte logiska, de är inte byggda på logik.  177 

MM  178 

Ah okej. 179 

INF1  180 
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Hade det stått arkiv där jag ska hämta patienten så hade jag ju fattat att det kanske är där jag ska 181 

hitta den. Men nu är det bara en liten, liksom pytteliten, sökögla i en hörna och vet man inte om 182 

att det är patienten man ska söka där så hittar man liksom inte det.  183 

MM  184 

Men upplever du att det är enkelt för dig att bli en skicklig användare? Känner du att du är en 185 

skicklig användare, eller?  186 

INF1  187 

Jag känner mig inte som en skicklig användare. Jag tror att jag är medelmåtta.  188 

MM  189 

Så då upplever du att det är svårt att bli en skicklig användare? 190 

INF1  191 

För mig är det som inte kan systemen. Jag har bit kvar liksom. Sen klarar jag mig efter husbehov. 192 

Jag kan ju ha mitt jobb liksom och jag gör allt jag ska. Men kommer det någon som inte är inre-193 

gistrerad, till exempel som är registrerad i ett annat landsting, som inte är i vårt journalsystem, då 194 

måste man be en kollega om hjälp och registrera liksom.  195 

HM  196 

En skickligare användare eller någon med annan behörighet?  197 

INF1 198 

Behörighet och skickliga, både och ju.  199 

HM  200 

Mm, ja. Då går vi vidare. Vilken inställning upplever du att din närmsta chef eller ledare har till 201 

användning av smittspårningssystemet?  202 

INF1  203 

Den mannen nu som det är, som är teamledare. Han har ju jobbat mycket med smittspårning så 204 

han kan ju alltihopa, på sitt lillfinger liksom, kan han köra allting. Han är duktig liksom. Han är 205 

väl insatt i systemet.  206 

HM  207 

Och har du någon särskild sak att säga om hans inställning till det som han förmedlar? Till syste-208 

manvändandet.  209 

INF1  210 

Han är till för att lösa problem så att han är väldigt hjälpsam. Ja alltså är det några bekymmer, så 211 

är det bara att höra av sig till honom om man behöver. Man hjälper varandra väldigt via teams. 212 

Vi har en öppen kanal på teams där vi hela tiden frågar saker och liksom... har en dialog med 213 

varandra, vi som smittspårar.  214 

HM  215 

Mm. Så bra. Så upplever du då att dina kollegor varit positiva till användning av det här smitt-216 

spårningssystemet?  217 

INF1  218 

Ja, det lilla jag känner dem så är väl alla positiva. Det är många som tycker som jag om mycket, 219 

men i stort sett så är det är inte så att folk håller på att gnälla över någonting, utan i chatten så har 220 

de flesta gott mod.  221 

HM  222 

Så är det något särskilt moment eller så som du har upplevt motstånd bland de anställda till an-223 

vändningen av smittspårningsystemet? 224 

INF1  225 

Ska jag veta hur de andra har..?  226 
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HM  227 

Där du har upplevt att stämningen varit. 228 

INF1  229 

Alltså, det har varit så här. Det har kommit nya saker hela tiden. Det kommer ju så nu ska vi gå 230 

in det här hållet och nu ska den här meningen vara med i den situationen. Nu ska det hända och 231 

nu är det inte de som ska smittspåras längre utan nu ska vi smittspåra andra. Nej, nu ska vi smitt-232 

spåra hela familjen. Alltså jag har aldrig varit på en arbetsplats där man ändrar förutsättningarna 233 

så mycket som man gör här. Men det var bara att vänja sig vid det sen har det löst sig. Jag kom-234 

mer inte ihåg frågan, men det blev.  235 

HM  236 

Har det varit en känsla av motstånd kring de sakerna?  237 

INF  238 

Jag tror att alla har nog känt motstånd till när man ska förändra någonting, men vi så är det ju när 239 

man har. När man kan någonting och gör någonting, och sen helt plötsligt blir tillsagd att göra 240 

något helt annat, som man inte tycker är lätt heller, då man blir lite tjurig.  241 

MM  242 

Det är ingenting som man uttrycker sinsemellan?  243 

INF1   244 

Nej  245 

HM  246 

Upplever du att de som bär något slags högre ansvar har varit stöttande och hjälpsamma vid den 247 

här användningen av smittspårningssystemet?  248 

INF1  249 

Ja, de har de varit. Man får god stöttning i teams.  250 

HM  251 

Vad bra. Och vem tänker du då? Är det någonting särskilt?  252 

INF1  253 

Alltså varit så många olika saker, så om jag har glömt någonting. Hur var det nu? Skulle de från 254 

6 år smittspåras eller var det på vårdcentralen eller... när man inte vet någonting så är det då att 255 

man skriver och frågar där så är det alltid nån som kan svara och där är väl några som har blivit 256 

mer mentorer till oss andra liksom, även om inte de är utsedda. Men, men det är alltid någon som 257 

är liksom speciell som svarar.  258 

HM  259 

Va bra. Och då, om du ska tänka på de personerna som influerar dig väldigt mycket, vilken in-260 

ställning upplever du att de personerna har?  261 

INF1  262 

Menar du i detta arbetet här nu?  263 

HM  264 

Ja, alltså på något sätt vad som influerar dig till systemanvändandet.  265 

INF1  266 

Det är faktiskt en svår fråga. Där är nog ingen som influerar mig till att tycka bättre om det här 267 

systemet, om det är det som är din fråga. För det är inte så mycket att tycka, utan det är som det 268 

är, liksom.  269 

HM  270 

Ja det är ju också ett svar. Tack. 271 

MM  272 
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Ja, upplever du att du har de verktyg och resurser som behövs för att använda smittspårningssy-273 

stemet?  274 

INF1  275 

Oftast, inte alltid, och ibland undrar man, för man sitter ju ensam och jobbar, om man gör rätt 276 

liksom. Man hade väl behövt sitta med någon i teamet någon dag och se om det finns några knep 277 

eller trix. Det är som det här automatkorrigering som det var någon som visade mig, som under-278 

lättade något kopiöst när jag fick hjälp med det.  279 

HM  280 

Och det var någonting du inte visste från början, menar du?  281 

INF1  282 

Jag visste inte. Jag visste inte att det fanns. Man kan lägga in olika texter på olika ord eller bok-283 

stäver. Så när jag trycker A enter så kommer en mening upp eller om jag trycker B enter och så 284 

kommer ett annat. Man kan lägga in de orden man vill ha i autokorrigering så slapp man hålla på 285 

att klippa och klistra. Men det fick ju någon visa mig, jag hade ju ingen aning om detta.  286 

MM  287 

Så där verkar som att det är någon kunskapsspridning som brister och att de hade varit bättre om 288 

ni haft mer kunskapsspridning emellan?  289 

INF1  290 

Vi kämpar med kunskapsspridningen gör vi nog allihopa här, men det hade nog varit bättre om 291 

vi hade kunnat ses någon gång och sitta bredvid varandra.   292 

MM  293 

Och göra det tillsammans?  294 

INF1  295 

Mm...  296 

MM  297 

Men på samma fråga då som min första fråga och då upprepar jag den som var “upplever du att 298 

du har de verktyg och resurser som behövs för att använda smittspårningssystemet?” På den frå-299 

gan tänkte jag kolla om du har tillgång till material såsom lathundar och beskrivningar hur man 300 

ska använda systemet?  301 

INF1  302 

Det finns, väldigt mycket väldigt välgjort på många vis på vår hemvist så det kan slå upp och få 303 

fram.  304 

MM  305 

Du nämnde ju den här då den här sökrutan då, där i lathunden finns det mer information om hur 306 

man söker? 307 

INF1  308 

Just det fanns inte därför att då tror man att man kan det. Så det är också jätteroligt ibland. I vissa 309 

lathundar så hoppar man över liksom de 2 första stegen de tror att man ska liksom kunna liksom, 310 

från början. Och kan man inte de 2 så kommer man inte vidare.  311 

MM  312 

Man har inte riktigt anpassat det, är det det du försöker säga? Att man inte anpassat det åt tidi-313 

gare erfarenheter?  314 

INF1  315 

De tänker inte riktigt på... Nej precis, tidigare erfarenheter. Men de har verkligen ambitionen till 316 

att göra mycket bra lathundar och mycket bra information, de jobbar med det i alla fall.  317 

MM  318 
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Intressant. Du känner att du kan påverka det också, att det kan säga det till dem?  319 

INF1  320 

Ja, det gör jag.  321 

MM  322 

Ja precis, har du fått material, hårdvara exempel som en mus eller en dator?  323 

INF1  324 

Nej, dator och telefon har vi fått.  325 

MM  326 

Dator och telefon? Känner du att det är något du saknar där?   327 

MM  328 

En liten mus hade varit fint.  329 

MM  330 

*Skratt* Ja, spännande. Upplever du att du har kunskapen som behövs för att använda smittspår-331 

ningssystemet väl?  332 

INF1  333 

Jag har tillräcklig kunskap, men jag skulle inte säga att jag har väl kunskap.  334 

MM  335 

Okej. Upplever du att de olika delarna av smittspårningssystemet är kompatibla med varandra?  336 

INF1  337 

Nej, det är ju där problemet är. Att man hade önskat att liksom skrev jag personnumret t ex, på 338 

ett ställe så skulle det hamna på alla. Det är de ju inte.  339 

MM  340 

Absolut, och det är ett problem?  341 

INF1  342 

Ja. 343 

MM  344 

Upplever du att det finns en särskild person eller en grupp av personer att fråga om hjälp om du 345 

stöter på problem med systemet?  346 

INF1  347 

Ja, men det finns det. Olika för olika.  348 

MM  349 

Det finns olika personer för olika typer av frågor?  350 

INF1  351 

Precis. 352 

MM  353 

Upplever du att arbeta i sånt här smittspårningssystem passar dig och ditt arbetssätt?  354 

INF1  355 

Just nu så passar det mig där jag är i livet. Det här är väl ingenting att kommer fortsätta resten av 356 

mitt liv med. Men just nu när det finns ett behov och när jag kan, så gör jag det.  357 

MM  358 

Bra mycket bra. Då har vi lite andra frågor också som vi kommer ställa här.  359 

HM  360 

Ja, då undrar vi lite kring vad det var för utbildning du fick i hur du ska använda systemet innan 361 

du började?  362 

INF1  363 
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Jag fick gå ett par timmar bara. Jag tror att det var 3 timmar bredvid och… Inte ens bredvid utan 364 

på en föreläsning där det satt 5-6 andra som jag, och så satt det en och som visade på en stor bild 365 

liksom hur man skulle klicka. Och den utbildningen räckte inte till mig överhuvudtaget. Så att 366 

jag fick via [enhetschefen] komma till dem på där de sitter på Ideon och börja med min smitt-367 

spårning. Och det gick riktigt trögt i början. Det fanns ett annat sätt att smittspåra på då, då fanns 368 

inte formulären de fyller i så att det var riktigt svårt att komma igång. Hade behövt en bättre bre-369 

vidgång.  370 

HM  371 

Mm, bra. Har det senare kommit någon slags fortbildning i hur systemet ska användas?  372 

INF1  373 

Alltså vid varje tisdag klockan 10:30 har vi en timmes möte med... chefer och annat. Och där 374 

brukar det komma upp om det är några förändringar. Och det fungerar bra.  375 

HM  376 

Så ni har alltså den fortbildningen som behövs upplever du?  377 

INF1  378 

Jag tycker nog det, att de kämpar på med det väl.  379 

HM  380 

Mm, och sen undrar jag om du tycker att systemen som används för smittspårning gynnar och 381 

förbättrar vården av patienten?  382 

INF1  383 

Alltså det här är ju ett sätt att försöka hitta de klusterna och där det är liksom är många som är 384 

smittade, eller liksom... Nu har nu en fabrik där, med kött, där det är massor med smittade till ex-385 

empel och då ser man det, då kommer det in till smittskydd. Så att då kan smittskydd ta åtgärder 386 

och höra av sig till företaget och liksom... Tvångsstänga det en period. Jag har också sett att, de 387 

tillfällen när jag ringt upp till exempel en pensionär som har fått positivt Covid och är jätteoro-388 

liga och har världens massa frågor, och tårarna rinner på dem ibland och så. Att där har man ju 389 

en chans att förbättra deras tillvaro lite grann. Som sjuksköterska, kommer man faktiskt in i bil-390 

den, så de man ringer ibland kan man vara till extra hjälp för.  391 

HM  392 

Tycker du systemanvändandet spelar någon roll i att förbättra vården också? Eller är det mer 393 

själva smittspårningen?  394 

INF1  395 

Alltså systemet är ju att samla ihopa kluster till exempel. Så det gör vi ju, och sen går du in i pa-396 

tientens journal, den information som de har givit. Ja, det gör väl kanske varken till eller från. 397 

Men där är bitar i detta som kan bli väldigt bra.  398 

HM  399 

Bra, vad för fördelar eller möjligheter ser du med att arbeta i smittspårningssystemet?  400 

INF1  401 

Man får betalt, man gör en god gärning nu i tiderna när det faktiskt behövs, jag känner mig be-402 

hövd liksom, att jag gör något för samhället. Det är de fördelar där är.  403 

HM  404 

På vilket sätt tycker du att systemet, alltså de här datormodulerna, systemen, liksom vilka möjlig-405 

heter och fördelar finns det med att ni använder dem då för att göra detta?  406 

INF1  407 

Men där kan jag ju inte välja någonting. Det är de grejerna som finns. Det är de systemen som 408 

finns, och det är det jobb som görs. Jag kan inte tycka så mycket om det, känner jag. Alltså det 409 
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går inte att tycka, jag kan inte tycka illa om det. Alla behövs ju, för jag behöver ju ha informat-410 

ionen. Jag måste gå in i det systemet för att ta in den informationen, måste gå in i det systemet 411 

för att få tag i den informationen så hade det inte funnits ett system så hade jag inte fått tag i gre-412 

jerna. Men det är klart att hade det kunnat ligga på ett och samma så hade det varit det bästa. 413 

Men, nu gör det inte det.  414 

HM  415 

Och då på ett ungefär samma sätt; Vilka nackdelar eller utmaningar tycker du då med att det 416 

finns med att arbeta i smittspårningssystemen?  417 

INF1  418 

Ja därför att det känns ju tungrott när jag ska skriva samma personnummer på 3 ställen. Och 419 

ibland så kärvar tekniken. Ibland när man markerar någonting som man ska kopiera så vänder 420 

den och kopierar på ord liksom på andra sidan istället. Jag vet inte om ni vet vad jag menar. Mar-421 

kerar någonting och så håller man nere fingret lite för länge så bara helt plötsligt hoppar över och 422 

markerar något helt annat. Alltså, det är handhavandet av tekniken som är problematisk också 423 

när man inte kan det riktigt och att jag inte förstår riktigt varför datorn gör på det viset den gör. 424 

Det spelar ingen roll vilket system det är, utan det är mer liksom att jag inte kan... Jag inte är så 425 

bra på datoranvändning.  426 

HM  427 

Det är helt klart en utmaning.  428 

INF1  429 

Jag har lärt mig copy paste. *skratt* 430 

MM  431 

*skratt* Det är jättebra. Ja upplever du att det finns outnyttjade möjligheter kring att använda sy-432 

stem, alltså datorer eller automatiska uppfinningar inom smittspårning? Nu får du resonera lite 433 

fritt.  434 

INF1  435 

Alltså, om man tänker att patienterna själv kunde skriva in de här frågorna när de var och tog 436 

provet, eller när man gjorde det att man hade liksom det mer knutet till provtagningen, informat-437 

ionen så att den gick in. Man tänker att det skulle kunna göras liksom på en padda när du fick… 438 

De får ju sådana här egentest, att man då fick liksom en padda där man kunde skriva i vissa sa-439 

ker. Var har du varit? och hur länge? Allt det här som vi sen gör. Det skulle de kunna göra och 440 

det skulle då kunna komma in i deras journal direkt så hade inte jag behövt...  441 

HM  442 

En mer automatisk och tidigare behandling av det. Ja.  443 

MM  444 

Är det något mer du vill tillägga som du tycker är viktigt inom användande och acceptans kring 445 

smittspårningssystemet?  446 

INF1  447 

Men jag har fått lära mig att vara tålmodig, att allting förändras. Det är väl egentligen det som 448 

har, har kommit ur den här situationen med smittspårningen för min del. Det är bara liksom sluta 449 

tänka i tempo och antal, att du ska liksom smittspåra 20 stycken. Utan nej, nu är det bara så att 450 

du hinner med 5 stycken, men de är rätt gjorda och jag får tag i alla och liksom. Det är väl egent-451 

ligen det, jag har fått lära mig lite tålamod och att inte det bara är kvantitet som räknas utan kva-452 

litet.  453 

HM  454 
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Ja, är det någonting annat du känner att det är viktigt att vi vet då innan vi avslutar? Eller känner 455 

du att du har beskrivit din upplevelse av att använda det här systemet?  456 

INF1  457 

Jag, jag tror att jag har beskrivit min upplevelse som den är liksom. Tycker ni att ni har fått svar 458 

på era frågor? 459 

MM  460 

Definitivt. Verkligen 461 

HM  462 

Helt klart. Ja då avslutar vi väl?  463 

MM  464 

Vi avslutar inspelningen här nu.465 
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Appendix 4 – Transkribering intervju 2 1 

INF2 = Informant 2 2 

HM = Hilda Malmberg 3 

MM = Max Mellander 4 

  5 

HM  6 

Nej, men då börjar vi med frågorna helt enkelt.  7 

INF2  8 

Ja  9 

HM  10 

Ja, så först och främst, vilket kön definierar du dig som?  11 

INF2  12 

Nu hörde jag inte dig.  13 

HM  14 

Vilket kön definierar du dig som?  15 

INF2  16 

Kvinna.  17 

HM  18 

Ja, och hur gammal är du?  19 

INF2  20 

64.  21 

HM  22 

Yes. Hur länge har du arbetat med smittspårning?  23 

INF2  24 

Ja som det är nu så är det... Det började i september förra året som jag blev tillfrågad, så att det är 25 

ju knappt ett år.  26 

HM  27 

Yes. Vad har du för andra eller tidigare roller inom vården?  28 

INF2  29 

Jag är ju sjuksköterska. Har mestadels har jag nu jobbat som enhetschef. Och har den längsta ti-30 

den varit inom thoraxverksamhet och varit enhetschef på thorax intensiv och därefter har jag va-31 

rit en liten sväng på kompetensförsörjningen i Lund och därefter de sista åren har jag varit på ne-32 

onatalavdelningen som enhetschef, men gick i pension 2019.  33 

HM  34 

Okej, så hur var är nu din anställningsform och sysselsättningsgrad nu med det här?  35 

INF2  36 

Jag är timanställd. Så att jag har ingen direkt sysselsättningsgrad utan jag blev tillfrågad att om 37 

jag kunde tänka mig att smittspåra och detta var ju långt innan smittspårningen kanske tog den 38 

fart som det har gjort senare för den var ju mer i hanterbar del när jag startade i september förra 39 

året. Och jag har inget *harkel* grepp om hur många vi var från början till vad det sedan har bli-40 

vit eftersom vi sitter var och en hemma *skratt* så har man inte så stort grepp om detta över hur 41 

många, man kan se hur många som är med på våra teams möte och det har man ju sett att de har 42 

ju ökat på sig under årets gång, men återigen kanske minskat lite för att vi har inte samma börda 43 

nu som då när det var som värst vid runt strax innan jul.  44 
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HM  45 

Men då har du jobbat sen september, vet ungefär hur många timmar i veckan? Kan du ge oss nå-46 

gon uppskattning?  47 

INF2  48 

Ja, så jag har legat runt 120 timmar i månaden. Någonstans där. Jag, till en början sa ju att det 49 

kanske inte handlar om, ja, upp till 2 timmar om dagen att jag kunde tänka mig, och då tänkte jag 50 

mig kanske att det skulle vara måndag till fredag. Men det har varit 7 dagar i veckan, ett års tid. 51 

*skratt*  52 

HM  53 

*Skratt* Ja. Men så kan det ju bli. Men då vet vi ungefär din eeh, din erfarenhet inom det. Jätte-54 

bra. Hur mycket tidigare erfarenhet skulle du säga att du har av att använda, att arbeta, med sy-55 

stem?  56 

INF2  57 

Ja ganska mycket, men tanke på att jag har jobbat som enhetschef så har man ju haft ganska 58 

mycket olika system och jobbat i. Eeeh. Både personaladministrativa system… Mycket kvalitets-59 

system. Eeeh. Ja, av olika slag. Eeeh. Mycket kopplat till personaladministrationen, att man har 60 

haft connection, till exempel med försäkringskassa, faktureringar och sådant, faktureringssystem 61 

som har funnits. Så att jag har varit känt mig ganska... Varit många olika och känt mig bekväm 62 

med det. Men de här systemen som jag jobbar med nu har jag aldrig jobbat i.  63 

HM  64 

Okej. Eeeh. Och så då, hur, svårt att uppskatta exakt, men hur hög teknisk kompetens skulle du 65 

påstå att du har då? Om du skulle säga något?  66 

INF2  67 

Ja hur höga som, eeeh, men det ska jag säga, jag har inte, jag har väl kanske där jag var från, i 68 

början inom thorax verksamheten var ett område som var väldigt teknikintresserad och dator-tek-69 

nikintresserad från ledningens sida så att vi, man kan säga tvingades in i detta och det har ju bara 70 

varit till fördel. Så att jag har inte känt mig främmande från att testa på nya saker av den delen.  71 

HM  72 

Är det en relativt hög?  73 

INF2  74 

Ja, det får jag, jag tycker att med tanke på att jag aldrig jobbat i journalsystemet PMO som jag 75 

använder nu. Men läsa på eller titta på det som var digital utbildning så har jag bara, tycker jag, 76 

rätt ut detta och klivit in i den delen.  77 

HM  78 

Jättebra.  79 

MM  80 

Kanon.  81 

HM  82 

Det var det.  83 

MM  84 

Så det var bakgrundsfrågorna då. Och nu vill vi gärna att du beskriver hur en smittspårning pro-85 

cess går till för dig, så vi vill att du går igenom, att du tänker att du genomför fiktiv smittspårning 86 

och så berättar vilket system du öppnar, vilket val det står inför, och vi vill egentligen helt enkelt 87 

höra hur smittspårning går till genom ord.  88 

INF2  89 

Ja.  90 
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MM  91 

Vi förstår att en stor process, men om du kan bara.  92 

INF2  93 

Ja den är ju inte helt enkelt att summera med tanke på att den har förändrats så över tid. Eeeh.   94 

HM  95 

Men nu då? I fokus.   96 

INF2  97 

Vad sa du?  98 

HM  99 

Nu, som det ser ut nu, i fokus.  100 

INF2  101 

Bara ta lite bakgrund för att ni ska förstå vad det handlar om. Så när man startade, och jag klev in 102 

i detta, så handlar det om att man skulle ju ringa upp de som har testat positivt. Och det finns det 103 

en nationell lista som alla som testar sig på 1177 och testar positivt kommer in på denna lista och 104 

utifrån denna lista som är då knutet till vår region Skåne, hämtar man upp de index som man kal-105 

lar dem för. Och så ringde man upp dem och smittspårade med ett telefonsamtal och då fanns det 106 

en lista över vad är det för frågor vi ska ställa och vad är det för någonting vi är intresserade av 107 

att ta reda på? Och detta är ju någonting som smittskydd Skåne har gett direktiv över: Vad är det 108 

för någonting de är intresserade av? Så startade det, men sedan är, eeeh, och då tittar man i dels 109 

den här eeeh listan och sedan så skulle man göra sin dokumentation i eeeh det primärvårdens 110 

journalsystem PMO. Eeeh. Och sedan ska man göra en sminet anmälan, och sminet är ju den här 111 

eeeh kvalitetsregistret för smittskydd. Där alla, nu är ju corona och covid 19 betraktas som en an-112 

mälningspliktig sjukdom. Och då så ska det anmälas i denna anmälan som går till smittskydd 113 

Skåne och jag tror sedan sedermera skickas även detta till Folkhälsomyndigheten. Så de 3 system 114 

startade man med. Listan man hämtar från, dokumentation i PMO, och att man gör en sminet an-115 

mälan. Och de här 3 systemen finns ju kvar idag, men under tiden så skulle man försöka öka kva-116 

liteten på smittspårningen för att det fanns ju de som hade blivit smittade, de personer som de 117 

levde/bodde tillsammans med skulle identifieras och kartläggas, och då vi skulle göra upp en 118 

smittspårhandling för att man skulle kunna gå tillbaka och titta så smittskydd skulle kunna göra 119 

någon kartläggning av detta. Men när den handlingen kom fram och vi introducerades i den och 120 

började använda den så ökade antalet smittade så dramatiskt, så det fanns överhuvudtaget inte 121 

möjlighet att göra detta. Det tog alldeles för lång tid så att de listorna där de positiva svaren tril-122 

lade in, när jag började så handlade det kanske om, nu pratar om datorsidor, var det kanske 3 si-123 

dor och för dagen när man har jobbat med det så var det i stort sett kanske inga kvar utan det 124 

hade man jobbat undan. När det var som värst, och det mesta jag har sett, så var vi uppe i 37 si-125 

dor. Och det var i jultid. Och då var vi ju så många fler smittspårare också så så dramatiskt ökade 126 

det. För att också ta en siffra kring detta så nu senast vi hade möte med smittskydd så sa dom att 127 

det mesta, högsta, talet smittade vi har haft per vecka har legat runt 1600 och idag ligger vi på 128 

någonstans mellan 5‐600 per vecka. Så det är ju en avsevärd skillnad. Ja. Så det gjorde att det 129 

spårhandlingsprogrammet som togs fram fick läggas lite i malpåse ett tag och pausa. Vi klarade 130 

inte av det. *Harkling* Och sedan så tog man väl hjälp ifrån andra regioner som också smick-131 

rade. Hur gör de, hur hinner man med och såna här saker? De har ju säkert haft mycket kontakt 132 

med varandra inom de olika regionerna och då vet jag bland annat att det har nämnts att Kalmar 133 

hade gjort ett digitalt, eeeh, ärendefrågor på 1177 som medborgarna fick svara på när de fick sitt 134 

positiva svar ombads att besvara de här frågorna och utifrån det formuläret skulle vi kunna läsa 135 

av och göra en anteckning i PMO, plus göra en sminet-anmälan. Så det kom till ytterligare de här 136 
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digitala systemen och detta är inget krav som man kan ställa på medborgaren. Men man gjorde 137 

en test och då upptäckte man detta att det var en stor välvillighet att fylla i detta faktiskt. Så att 138 

där befinner vi väl oss idag. Att många fyller i, men långt ifrån alla. Sen har då smittskydd gått ut 139 

med lite direktiv över att de här frågorna, att är de besvarade med kanske ja eller nej på någon 140 

fråga så är det en trigger som gör att vi måste ringa upp dem. Och få förtydligande kring varför 141 

de har svarat ja eller nej. Och där har variationen över, jag ska säga vissa trigger har ju ligger ju 142 

kvar hela tiden, men smittskydd har ju också ökat sitt intresse allt eftersom vi det har blivit lite 143 

färre fall och de har sett att vi hinner med. Klart att de vill ha ännu mer information. Så det 144 

kanske finns idag lite fler triggerpunkter som gör att vi måste ringa upp dem. Och samtal tar all-145 

tid lite längre tid. För det mesta. För det blir, även om de har besvarat frågorna och de ska ha läst 146 

vilken information, som vi gav muntligen innan, om förhållningsregler och hur länge dom skulle 147 

vara i karantän och ja, mycket av de här sakerna. Det står ju på 1177 och de ska ge svar på att: 148 

har du förstått detta, har du informerat de du ska informera enligt instruktioner, så är här mer frå-149 

gor, ganska mycket frågor, när man väl får telefonkontakt. Och de blir i regel väldigt glada när vi 150 

ringer upp.  151 

MM  152 

Ja, det är fint. Det är ju skönt att prata med någon om det.  153 

INF2  154 

Ja, sen tror jag att det blir på något sätt att man vill få bekräftelse på att; Har jag fattat rätt, Var 155 

det så här ni menade, och lite såna här saker så. Sen samtidigt så är vi ju också ombedda att vi 156 

ska försöka läsa ut det vi kan ifrån detta formulär för det blir ju fler som hinner bli smittspårade 157 

och sminet-anmälda så vi får, vad kan man säga, man ska ju inte överarbeta heller, för att ibland 158 

kan det bli lite, kanske, även om man inte känner dem, så kan det bli lite socialt samtal. För de 159 

sitter lite isolerade och så här, så är det skönt att få prata med någon och ja, hålla sina tankar om 160 

denna knepiga virus.  161 

MM  162 

Ja, det är du, det är så det är.  163 

INF2  164 

Ja. Ganska mänskligt.  165 

MM  166 

Exakt, det är så det är. Men i alla fall, så de här... Det var jättebra förklaring och väldigt, vi fick 167 

en väldigt bra bild över hur det ser ut och hur det har sett ut, så det var tacksamt. Och vi vill 168 

gärna att du tänker på de här 4 systemen som du pratar om. Så sminet, PMO index, vad det nu 169 

hette.  170 

INF2  171 

Smittspårningshandlingen.   172 

MM  173 

Ja precis och då 1177. Att du tänker de här, när vi, vi har valt att gruppa ihop dessa och den här 174 

processen att ringa och så där, och kalla detta smittspårningssystemet.  175 

HM  176 

Men ja, jag tänker att om du bara snabbt vill gå igenom från att du får, eeeh, att du påbörjar en 177 

positiv, liksom att du får ett positivt fall.  178 

INF2  179 

Ett ärende.   180 

HM  181 
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Precis. Och hur du går mellan systemen och vad du gör i varje system. Om du bara kan gå ige-182 

nom det lite också.  183 

INF2  184 

Vi utgår ifrån den här patientlistan som man säger som, eller indexlistan som, för vi kallar inte 185 

dem för patienter utan det är index. Ja och då utgår man från den och då letar man upp i 1177 lis-186 

tan och då måste man kopiera födelsedata och sådant och gå in i den andra listan och titta; Har 187 

det kommit något svar? Som den har besvarat på 1177. Har vi inte det så kan man, dels får man 188 

väl kanske ge dem ett dygn från att de har fått sitt svar. För i den här indexlistan där kan vi ju se, 189 

dels när de har provtagit sig, och när svaret är utskickat till index. Och då bör man ju kanske ge 190 

dem ett dygn på sig att besvara de här frågorna på 1177 så att man kan kanske inte vara för snabb 191 

att förvänta sig att de ska ha svarat. Många är snabba, men det är långt ifrån alla, utan man väntar 192 

och det kan ju handla lite grann om är man rätt så tagen av sin sjukdom, av smittan då, så kanske 193 

man inte orkar. Det kan vara ett skäl. Eeeh men. Man måste då få flytta sig från den här indexlis-194 

tan till 1177 och titta. Är där ingenting? Ja, då får jag ta telefonen och ringa upp. Och då blir det 195 

lite olika hantering för när man eeeh, ringer upp, så blir ju kontakten då att man har haft telefon-196 

rådgivning, vilket man noterar i PMO. För där ska man ju notera både vad det är man har smitt-197 

spåra, det finns en speciell checklista i journalsystemet som utgår ifrån och där vi fyller i uppgif-198 

ter. Man ska också då skriva in vilken diagnos de då har och vilken åtgärd vi har gjort. Och då är 199 

det ett spår man gör på att man har haft ett telefonsamtal. Har jag inte, utan den har besvarat på 200 

1177, då tittar jag läser på 1177 vad det är för någonting de har besvarat på och ser det okej ut 201 

och jag känner att jag har fått de uppgifter jag behöver så kopierar jag det svaret in i journalen i 202 

PMO. Men talar om att detta är index svar som den ger på de här ärendefrågorna som finns på 203 

1177 och att man kanske gör en bedömning. Då skriver man också i PMO då att utifrån de sva-204 

ren de har givit så är de fullt tillräckliga så att det krävs inget telefonsamtal. Och då noterar man 205 

också i journalsystemet att det här var en indirekt kontakt. Men då måste man också sedan se till 206 

att man skriver in vilken diagnos index har då att det är Covid man har gjort detta för och vilka 207 

åtgärder man har gjort. När man då har gjort det, så här gör är MIN gång, att jag börjar med att 208 

skriva in journalsystemet och kolla i 1177, och det sista jag gör är att göra sminet anmälan. Och i 209 

sminet är ju förifyllt vissa saker med stjärna. Det här får du inte hoppa över. Det här måste fyllas 210 

i. Och det är till exempel; vilket datum blev du sjuk och när fick du dina symtom och när fick du 211 

diagnosen? För det kan ju skilja en del från det att man, när det var som högst tryck på provtag-212 

ning, analys, så hann det gå alldeles för många dagar från det att de fick sina symtom till de kom 213 

till och ta prov och sen kom analysdelen som också var hårt pressad. Så om vi nu skulle hinna 214 

och fånga upp dem tidigt, så tyvärr blev det så att det hann nästan gå 7 dagar. Och 7 dagar ska 215 

man vara i karantän, så vi låg alltid efter kan man säga när det var sånt högt tryck.  216 

HM  217 

Och då hämtar du de här datumen ifrån svaren där då, och för in?  218 

INF2  219 

Ja, det hämtar man ju från den här indexlistan. För där står det ju, men då ser jag när de har... Jag 220 

kan ju inte se när de har fått sina symtom, det får jag antingen ha telefonkontakt eller så står det 221 

på 1177. Det där man inhämtar den informationen, då fyller man i det i sminetanmälan. Och se-222 

dan vill de ju också veta lite grann kring; Hur har, var är arbetsplatsen och det, jag kan säga så 223 

här, att 1177 listan har ändrats ganska mycket under tiden från det att den togs fram till det vi har 224 

idag, för vi smittspårare har väl också kommit med input. Att det här får vi inte reda på riktigt. 225 

De svarar inte riktigt är vi kanske önskar. Så man har fått lägga till en hel del nya frågor, texter 226 

sådant för att få ett förtydligande. På vad är det ni menar. Så att den har ju liksom arbetats på 227 
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under hela tiden och så är det fortfarande. Och smittskydd har också ändrat på sina krav på vad 228 

de vill veta. Till exempel har vi väldigt mycket barn och ungdomar och då ville dom veta mera 229 

kring vilken skola och klass och såna här saker som dom skulle ha. Och då ville de också att man 230 

skulle fylla i detta i en speciell ordning så att de kunde söka på detta. Så vi har fått väldigt flex-231 

ibla kan man väl säga.  232 

MM  233 

Ja, det låter så.  234 

INF2  235 

Får nya direktiv varje vecka som spårar ja.  236 

HM  237 

Men då har vi ju tagit processen mellan alla system då, från start till mål, med andra ord i och 238 

med den.  239 

INF2  240 

Man måste ha många olika system öppna samtidigt och förflyttas från det ena systemet till det 241 

andra under hela tiden när man jobbar för att inhämta information och sådant.  242 

MM  243 

Så det är ju det här de här delarna, olika systemen och den här processen som vi har nu valt att 244 

kalla smittspårningssystemet. Vi ser det som en helhet, vill vi se det när vi ställer de här frågorna, 245 

men när vi säger då smittspårningssystemet vill jag att du har alla dessa delar i åtanke.  246 

HM  247 

Ja och hur du rör dig mellan då, som kommer komma i kommande frågor här.  248 

INF2  249 

Lite för att förklara också att nu när det började att gå ner, för vi har haft ett lägre smittfall i 250 

Skåne, nu har det varit nere runt trehundrafemtio. Men sen efter sportlovet så har det ju ökat på 251 

sig och då så har det ju sett ut. Det kanske inte är sportlovets fel eller, hehe, orsak, men så har det 252 

varit i hela landet ju. Men när vi var i lägre mängd fall per vecka så försökte de återigen införa 253 

den här smittspårshandlingen som ska vara ett kvalitetssystem för smittskydd. Att kunna spåra 254 

och även ta kontakt med, att det var ska vi säga, kvalitetsarbete med att de ska kunna ringa upp 255 

dem som har varit hushållskontakter för att lite grann checka av; Fick du den information som du 256 

skulle ha av den som hade blivit smittad? Det är liksom... kvalitet på jobbet vi utför och med för-257 

hoppning att medborgarna har följt våra råd och direktiv. Och då har det varit så att några mån-258 

dagar då vi har varit lite färre fall, då har vi fått ägna oss åt att göra det. Där har varit, kanske vad 259 

är det nu? 2, 3 veckor eller 3 måndagar vi har klarat av det, sen har det ökat på igen, så nu är lis-260 

tan lite lång. Så nu den lite i paus igen. *skratt*  261 

MM  262 

Förstår.  263 

INF2  264 

Men man kan väl säga att egentligen om vi ska prata systemen i en helhet, då bör den ingå också. 265 

Kvalitetssystem för smittskydd.  266 

HM  267 

Det är bra det.  268 

MM  269 

Jättebra att du nämner, tar upp den.  270 

HM  271 

Så tänk nu på alla de här, och kombinationen så som du uppfattar att du genomför en smittspår-272 

ning, nu när vi pratar om smittspårningssystemet. Bara för att förtydliga vad vi syftar på då. Ja.  273 
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MM  274 

Finns det nu på förhand något tillfälle när du hittar ett eget sätt att genomföra en uppgift på ef-275 

tersom smittspårningssystemet begränsar dig? Så att det finns någonting som du gör annorlunda 276 

än vad de har bett dig att göra för att du anser att det går snabbare eller, eller så där?  277 

INF2  278 

Ja, alltså, jag tror att var och en har försökt hitta sitt system. Det är ju inte utan att, eeeh, för det 279 

här indexsystemet där de kommer in med positiva svaren där vi hittar dem som är positiva som 280 

man ska utgå från. Kanske något trubbigt system. Måste uppdatera sig hela tiden och så för att 281 

den ska vara exakt. Kan verka som lite långsam också och när vi bokar oss för att ta en index så 282 

handlar det om ibland sekunder så hamnar vi på samma utan att vi ser att det är någon annan som 283 

har bokat sig, så då kan vi vara inne och pilla på varandras index. Utan att vi blir riktigt med-284 

vetna om nu och då upptäcker man kanske när man är journalsystem att men oj, här var ju någon 285 

som redan har börjat att skriva någonting och så. Så får man liksom backa ur och så här. Och så 286 

har vi ju chattfunktion via teams så då skriver vi ju regel där; Oj då, vi är tydligen på samma in-287 

dex nu och jobbar. Och det är väl en liten, det är en sårbarhet i det systemet som gör att det blir 288 

lite klumpiga för oss ibland att jobba med det. Och då kanske jag, jag har valt, eftersom jag är 289 

pensionär och kan välja när jag vill jobba eller vilka tider och så, jag jobbar hellre på kvällarna 290 

därför det är färre inne. Jag krockar mindre med andra. Behöver inte fajtas lika mycket.  291 

HM  292 

Förstår.  293 

INF2  294 

Men jag har också använt mig lite mer av kanske 1177 listorna och titta där och se vad har kom-295 

mit in och vilka datum det är och väljer att kanske hämta ibland ifrån den listan och se så att om 296 

det finns någon som har tagit ifrån i index listan.  297 

MM  298 

Alltså, du börjar där i 1177?  299 

INF2  300 

Ja, jag bokar mig inte förrän jag får fånga upp födelsedata och gå in i index listan och titta. Var 301 

finns den och såna här saker? Vilket datum har den fått positivt svar och den delen så att jag hål-302 

ler mig till de datum som vi ska jobba med.  303 

MM  304 

Okej.  305 

HM  306 

I en annan ordning, med andra ord.  307 

INF2  308 

En liten annan ordning, och här tror jag vi alla kanske gör lite olika beroende på vad man finner 309 

som är smidigt. Och sedan, jag har ju valt att som jag sa skriva i PMO och den biten först och 310 

göra sminet sist. Det finns kanske andra som gör tvärtom. Men jag måste göra det i en viss ord-311 

ning. För jag försökte att jag skulle vänta och göra, eehm, liksom ta fram alla uppgifter jag skulle 312 

ha på individerna, vad jag skulle föra in, och göra det senare i sminet. Men mitt hjärnkontor kla-313 

rade inte av att hålla isär datum, och vem sa vad, och vad var smittvägen. Så att man måste göra 314 

en index i taget känner jag. Annars så rör man ihop det lätt.  315 

HM  316 

Ja, tack. Nu går vi över i en annan typ av frågor som bygger på lite bakgrundslitteratur som vi 317 

har använt oss av för att undersöka det här. Så den första frågan där. Då har jag; vilka fördelar 318 

upplever du att smittspårningssystemet ger smittspårningen?  319 
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INF2  320 

Vilka fördelar? … Alltså, man kan ju säga så här att.  321 

HM  322 

Användandet av de här systemen alltså...  323 

INF2  324 

Alltså, de är ju en förutsättning för att vi ska klara av det. Och att vi sitter så många. Vi sitter ju... 325 

de flesta sitter faktiskt hemma. Eeeh. Nu vet jag med mig att vi är en hel del pensionärer. Som 326 

gör detta. Men många vet jag också har ju andra tjänster och dom som startade med smittspår-327 

ningen var ju primärvården och ungdomsmottagningarna. Den journalen som var på ung-328 

domsmottagningarna för dom är ju redan från början ganska vana smittspårare. För eftersom det 329 

finns ju andra anmälningspliktiga sjukdomar som man måste då sminetanmäla och det är ju 330 

mycket bland ungdomar då som detta drabbar och som, så de var ju de som startade detta, men 331 

då fick ju, de har de fått avsätta tid från sitt arbete på ungdomsmottagningen för att ta hand om 332 

denna smittspårningen. Och det har ju inte varit hållbart. Fullt ut. Utan därför behövde de få in 333 

andra som inte kanske hade annan tjänst vid sidan om eller som någon verksamhet som kunde 334 

avstå någon som kunde ägna sig åt smittspårningen. Så det är ganska många, tror jag som har fått 335 

gått tillbaka som jag och det är ju fullt förståeligt. Gå tillbaka till den verksamhet man jobbade 336 

med. Då har man ju stått utan de personerna.  337 

HM  338 

Men ser du då att de här fördelarna som, som det ger att använda de här systemen för att smitt-339 

spåra nu är tydliga för dig?  340 

INF2  341 

Ja alltså, det tycker jag. Det är väl alltid så här att man kan vara kritisk mot, och med att de 342 

kunde varit bättre utformade och dylikt. Men det här, man får ju ha i åtanke att detta är någonting 343 

som har startat som ingen hade någon susning om att hur det skulle se ut och; vad behöver vi ta 344 

fram? Och det har ju förändrats jättemycket över tid. Därför att hela kunskapen om det här viru-345 

set har ju förändrats för varje dag skulle jag vilja säga. Och smittskydd har ju fått ny kunskap 346 

som gör att de vill kanske få med detta i ett formulär och då har det behövts att förändras och så. 347 

Så visst man kan tycka att det har varit kanske trubbigt och knepigt i början och det har behövts 348 

och ändras på en hel del men... jag upplever att det har varit en stor välvilja att försöka hjälpa till 349 

att få systemen så bra som möjligt för att vi skulle kunna få fram. Det är, alltså, det är en konst 350 

att få fram. Vi vet så väl när vi pratar, men att ställa en fråga och få det svaret som du exakt vill 351 

ha, det är en enorm konst. Vad alla tolkar, eller svarar på ett annat sätt som man inte skulle 352 

drömma om att de skulle göra.  353 

HM  354 

Just det.   355 

INF2  356 

Jag kan tycka att systemen är... Där finns säkert ytterligare förbättringspotential, absolut, men 357 

fullt hanterbara och till god hjälp och en förutsättning för att vi ska kunna göra den.  358 

HM  359 

På samma spår då; du upplever alltså att de hjälper dig i ditt arbete?  360 

INF2  361 

Absolut ju.  362 

HM  363 

På vilka sätt? Har du någon särskild situation där de hjälper dig väldigt mycket eller något exem-364 

pel?  365 
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INF2  366 

Man kan säga såhär att när man ringde upp och gjorde den smittspårningen med telefonsamtal, 367 

det är klart att den är ju ännu mer givande för jag kan ju ställa följdfrågor på ett annat sätt. Men 368 

antalet man hann med, de var ju väldigt, alltså jag, i bästa fall kunde man klara av kanske 3 möj-369 

ligen 4 på en timme. Mer än så, och då jobbar man nog rätt snabbt, för att samtalet tog ändå sin 370 

lilla tid, man skulle instruera och det fanns en hel del frågor. Och sen skulle man fylla i de här 371 

uppgifterna i de olika systemen, i journalsystemet och sminet. Ja, det tog sin tid.  372 

HM  373 

Så det gör det snabbare. Finns det istället någon situation där det komplicerar till den processen 374 

att ni använder systemen?  375 

INF2  376 

Det är det att vi sitter ju då hemma och är uppkopplade via sån här SVPN konto för att kunna få 377 

tillgång till intranätet inom region Skåne ju. Som all teknik så klart att det kan klödda lite, att det 378 

har hakat upp sig. Jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt lite. Vet ej om ni kan ha någonting 379 

för det här. Vi har ju alla de här SITHS-korten som vi måste ha till dator för att komma åt de här 380 

grejerna och vi har säkerligen lite olika behörigheter på dem. Om det har betydelse kan jag inte 381 

svara på, men det är möjligt. Jag upplever inte att jag har mycket problem mer än att jag själv har 382 

valt att jobba på en annan tid på dygnet för att jag kolliderar mindre med kollegorna.  383 

HM  384 

Men, du har varit inne på det här förut, men bara för att ställa frågan: upplever du att användning 385 

av smittspårningssystemet låter dig utföra dina uppgifter mer effektivt?  386 

INF2  387 

Ja, det gör det ju. Och man har blivit mer effektiv när de införde det här med 1177, att de besva-388 

rade frågorna där. Det har ju ökat upp antalet man hann med och det kan jag väl säga, när det var 389 

som värst så kunde jag känna en viss stress och frustration över: Vad gör jag för nytta här? Jag 390 

hinner med kanske 7 om dagen. *skratt* Vad är det, 1600 fall per vecka? Alltså? Det kändes helt 391 

hopplöst.  392 

HM  393 

Så det här har ökat effektiviteten?  394 

INF2  395 

Ja, det har den, det tycker jag.  396 

MM  397 

Underbart. Då går vi vidare till nästa del då, och då undrar jag om du upplever att smittspår-398 

ningssystemet är enkelt att använda?  399 

INF2  400 

Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut, alltså det är... men alltså man måste ju ha viss intro-401 

duktion av det och sådant, men det kanske lite ni pratade om vilken kompetens man hade ifrån 402 

början när man testade det här va? Och jag har ju jobbat i många olika system och det har man 403 

väl fått lära sig att man ska inte vara rädd för att klicka. Och prova. Och då ser man vad som 404 

kommer fram och dylikt. Och sen har vi haft god hjälp av varandra i den här chattfunktionen, för 405 

om man har missat någonting så är det någon annan som kan det och så har man frågat och så har 406 

vi kunnat hjälpa varandra den vägen. Så jag tycker nog att de är användarvänliga. Sen kanske det 407 

finns en viss... indexprogrammet är väl det som är mest trubbigt.  408 

MM  409 

Det är trubbigt, precis. Vilka delar, situationer eller steg upplever du som extra svåra eller extra 410 

lätta?  411 
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INF2  412 

Alltså, det är ju det att... det måste hela... den loggar ut sig och den ska uppdatera sig och den 413 

tuggar på, alltså man. Det är ju snabbt lite så datastressad, att det går fort. *skratt* Och man ser 414 

det den tuggar till där ett tag. Det kan man ju upplevas som lite stökigt, men det är inte så att man 415 

slängs ut ur programmet helt och hållet, att man måste starta om igen. Utan den får ju liksom ta 416 

sina små sekunder där och tugga igenom och uppdatera sig.  417 

MM  418 

Finns det några andra delar som du tycker är extra svårt också eller så där?  419 

INF2   420 

Det är väl den som är... som är stökigast. Det upplever jag nog. Alltså de andra systemen tycker 421 

jag nog att... och som jag säger journalsystemet som jag aldrig har jobbat i. Ja, man har fått leta 422 

sig fram, och se vilka funktioner där är, hur man kan prata med varandra inom det systemet och 423 

boka grejer och sådant så att det har varit en stor lärdom. Men har inte varit svårt.  424 

MM  425 

Nej, precis, för det kommer på nästa fråga, det handlar precis om det där. Upplevde du att det var 426 

enkelt att lära dig spårningssystemet?  427 

INF2  428 

Ja, det tycker jag faktiskt, därför att man var inne på en heldagsintroduktion och då var det ju ett 429 

fysiskt... Ja, var det fysiskt och digitalt möte, som de gick igenom detta och sedan så valde jag att 430 

fysiskt åka till någon som var van smittspårare som jag kunde ha hjälp av. Och där var jag en för-431 

middag och sen, och jag, så jag fick göra det själv. Och så fick jag fråga när det hängde upp sig 432 

och sen har jag klickat mig fram själv. Så att, nej, jag tycker nog att det är användarvänligt.  433 

MM  434 

Bra. Upplever du att det var enkelt för dig att bli skicklig användare av smittspårningssystemet?  435 

INF2  436 

Det kanske inte är jag själv som ska bedöma det. *skratt*  437 

MM  438 

Nä *skratt* vad skulle du säga var en skicklig användare? Vad tror du är en skicklig användare 439 

för dig?  440 

INF2  441 

Ja själva systemet vet... jag tycker det är, då finns det andra saker i själva smittspårningshante-442 

ringen som kanske är mer krävande av oss och det är ju att göra de olika bedömningarna av att; 443 

hur ska jag betrakta detta som index berättar för mig nu? Och sådant det har ju inte med systemet 444 

att göra, men jag måste... Var lite på topp och funderar ett steg vidare över; vad menar hon med 445 

detta, vad ska jag, ska jag ringa smittskydd här? Eller hur ska jag dokumentera detta och sådant? 446 

Och återigen, det har ingenting med systemet att göra, men det ställer lite krav på oss att vi är lite 447 

på topp.  448 

HM  449 

Så det, vad skulle du säga? En skicklig användare av det här systemet, är det någonting där som 450 

har med inlärningen för att bli skicklig?  451 

INF2  452 

Alltså, det här är ju fin... Bra digitala system eller, eeehm, utbildningsgrejer på intranätet som 453 

handlar om journalsystemet och där fick jag länkar till det och gjorde detta hemifrån och läste på 454 

och tittade samtidigt som jag jobbade med det. Och det är var till god hjälp för mig. Och det kän-455 

ner jag var tillräckligt för att jag skulle kunna lära mig det.  456 

HM  457 
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Bra. Okej, nu ska jag ta; Vilken inställning tycker du att din chef, eller någon form av ledare, har 458 

till användning av smittspårningsystemet?  459 

INF2  460 

Ja, alltså... Vi befinner oss just nu kanske mitt i en liten brytpunkt för chefen, som vad ska jag 461 

säga, den högsta eller överordnad chef, verksamhetschefen, ska inte vara kvar, utan det ska gå 462 

över till en annan förvaltningsdel. Men om jag tittar på henne och då det var en annan enhetschef 463 

innan hon, nu från några veckor tillbaka så är det ny enhetschef som inte har varit så länge, men 464 

som har varit smittspårare själv. De har ju varit oerhört, jag får ta dem lite i klump där, oerhört 465 

måna om att lyssna på oss som smittspårare på hur de skulle kunna förbättra i systemen för att 466 

det skulle fungera så väl som möjligt för oss. För de har ju varit väldigt måna om att... få input. 467 

På de här sakerna. Och jag tror vi alla har hjälpts åt att bidra med olika saker för att systemet 468 

skulle fungera va, smidigare, eller om vi skulle framförallt få fram den information vi önskar. 469 

Det kanske inte handlar så mycket om systemet utan, återigen, är jag kanske mer inne på; hur 470 

ställs frågorna?  471 

HM  472 

Vilket är relevant förstås.  473 

INF2  474 

Ja alltså, men vi har systemet också ju.  475 

HM  476 

Är det en väldigt positiv, eller liksom vilken typ av inställning om du kan beskriva den?  477 

INF2  478 

Alltså, det tycker jag alltså. De har ju hållit en hög profil hela tiden med att det här är viktigt och 479 

att vi gör ett jätteviktigt jobb och så här. Och jag förstår deras del. De har inte en aning vem vi är 480 

eller hur vi ser ut nästan, och så är det inte, de ser oss möjligtvis via teams, men att hålla ihop en 481 

grupp som jag tror vi var mest 120 stycken. Det är en rätt tuff utmaning. Men de har hela tiden 482 

hållit en... hög del med att... ja, vara tacksamma för det jobb vi gör. Och inte minst smittskydd 483 

också som är... Jättenöjda med den information dom får in och den hjälper dom får. Så att vi har 484 

blivit pushade med att vi gör ett bra jobb. Då tycker jag nog att dom har varit duktiga på att fram-485 

föra.  486 

HM  487 

Känner du att du har blivit influerad av det, den inställningen?  488 

INF2  489 

Ja. Alltså det är som jag sa att det fanns stunder då jag funderade över att vad gör jag för nytta? 490 

Men det förstod jag ju ändå att ja, men det gör jag, och jag får ju... jag kan inte axla alltsammans. 491 

Så är det ju Men det kändes som en hopplöshet när det var en den stora mängden, det gjorde det, 492 

och det tror jag vi flesta kände; att... ja vad gör vi nu?  493 

HM  494 

Yes. Just det. Så upplever du att dina kollegor har varit positiva till användningen av det här 495 

smittspårningssystemet?  496 

INF2  497 

Ja det tyckte jag. Sedan kan man väl säga såär att dom som har haft längre erfarenhet av smitt-498 

spårning och smittspårar så här ute i samhället och till medborgare, det var ju tydligt att de hade 499 

ju en annan erfarenhet och kunna ställa helt andra frågor än vi som har kommit in lite från sidan 500 

här. Smittspårning har jag kanske hållit på med också tidigare, inom, men det har ju varit inom 501 

en sluten del och en verksamhet. Det har inte varit ut till gemene man, medborgare, så den stor 502 

skillnad.  503 
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MM  504 

Hur anser du att deras, de har påverkat dig, eller deras attityder? Dom har positiva till de här nya 505 

förändringarna, eller?  506 

INF2  507 

Alltså, de var... Det var väldigt positivt att höra dem därför att det var ju många frågor som inte 508 

vi som var så erfarna av detta kunde få hjälp med. Och förstå att jaha, okej, det är så man ska 509 

fundera. Ja, och sen finns det ju faktiskt en hel del juridiska saker som inte man, som inte jag för-510 

stod, att det fanns med. På det sättet, därför att det är en skillnad när man är inom slutenvården 511 

eller vem man jobbar ut mot medborgarna direkt. Att det finns ju andra juridiska aspekter man 512 

måste ta hänsyn till. Och där stod de för en stor lärdom tyckte jag. Dom hade erfarenhet.  513 

HM  514 

Har du upplevt något motstånd bland de anställda till användning av de här datorsystemen för 515 

smittspårning?  516 

INF1  517 

Alltså vi... så är det väl med allt, vi är ju olika personer, har olika... Syn på saker och ting, om 518 

vad som är svårt och vad som är jobbigt. Eeeh. Jag tillhör inte den personen som kanske har så... 519 

Ser svårigheterna utan kanske ser snarare möjligheterna och då upplever inte jag att det är så 520 

svårt. *Skratt* Sen finns finns det ju personer som kanske kan hänga upp sig på lite små detaljer, 521 

att som till exempel indexlistan som är lite trubbig som jag säger, att det är ett större bekymmer 522 

för någon annan än vad kanske jag har upplevt. Men... Jag kan inte... Jag känner inte att det finns 523 

någon större negativism kring systemen bland de som jobbar med det nu. Sen får man kräka av 524 

sig ibland, för att det är besvärligt, via chatten och sen är sen upplever jag; Sen är det över. 525 

*skratt* Vi kan inte göra någonting, mer än att få morra på det lite grann och sånna här grejer, 526 

för att det är ju som det är va?   527 

MM  528 

Inte så mycket man kan göra nej, man får acceptera det?  529 

INF2  530 

Nej, nä och ibland, det är ju bara att sortera bort sådana saker i så fall, för jag menar, tar det 531 

massa energi ur mig så är det väl inte till nytta.  532 

MM  533 

Nej, så är det ju.  534 

HM  535 

Så kan vi väl gå vidare?  536 

MM  537 

Ja, absolut. Upplever... så nu kommer vi prata lite om andra omständigheter. Så andra verktyg 538 

som hjälper dig i smittspårningen då, så då undrar vi om du upplever att du har de verktyg och 539 

resurser som behövs för att använda smittspårningssystemet? Till exempel så här hårdvara... Om 540 

du vet vad hårdvara är, om du vet vad jag menar med hårdvara, sånna saker. förstår vad jag me-541 

nar med bara såna saker. Får du det som behövs?  542 

INF2  543 

Ja alltså, jag har ju tillgång till dator och kravet för att jag skulle vara med på detta var ju att man 544 

fick tillgång till dator och har det kunnat sitta hemma och göra det valet, och ännu mer kan man 545 

väl säga när det tog fart att man inte skulle träffas och sådant så det, har ju detta varit en förut-546 

sättning att vi kan sitta hemma och inte träffa andra personer, och att vi har tillgång till telefon.  547 

MM  548 

Just det så ni har tillgång, ni har tillgång till dator och telefon då?  549 
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INF2  550 

Ja, och att man måste ha möjlighet att koppla upp sig till intranätet. För att komma innanför 551 

brandväggarna.  552 

MM  553 

Precis, just det. Är det någonting du saknar i det här? Någon typ av hjälpmedel som hade hjälpt 554 

dig att smittspåra lättare?  555 

INF2  556 

Nej. Nej, nej, det tror jag inte.  557 

MM  558 

Nej? Kanon, men har du fått andra material till exempel så lathundar, finns det att ta del av såd-559 

ana?  560 

INF2  561 

Ja det finns ju, alltså... Smittspårningsenheten har gjort upp en... finns en informationsdel som 562 

finns på intranätet för hela sjukhuset. En hemvist kallar man den för. Och den har ju smittspår-563 

ningsenheten som vår kontakt del. Där läggs all... Där finns det ganska uppdelat, strukturerat 564 

över vilka olika... för vi måste ha tillgång till olika länkar för att, eeeh, med smittskyddsblad och 565 

tydligt, för vi har en skyldighet att skicka ut det. Om det är så att vi har telefonkontakt med dem, 566 

och inte att de har fyllt i via 1177, så måste man skicka ett sms med de här länkarna till, det är 567 

patientinformation, det är handlar om hushålls kontakter och dylikt, jag vet inte om ni har läst det 568 

som finns på 1177?  569 

HM  570 

Ja.  571 

INF2  572 

Där, informationsbladen som är, allt det har vi till skyldighet att skicka ut när man har telefon-573 

kontakt med index och det finns ju väldigt väl uppdelat på hemvisten. Och lathundar, hur gör jag 574 

till exempel när jag ska ha tag i tolk? Hur gör vi, när vi, det finns ju de som provtar sig gånger 575 

flera, vilket inte de ska, och gör man då? Det finns mycket instruktioner.   576 

MM  577 

Ja, för de olika...  578 

INF2  579 

Ja, vid olika situationer och det är ju lite, och sen tas det ju upp, vi har möte en gång i veckan 580 

med både smittskydd och smittspårarna och då bollas ju många tankar där. Men jag tyckte ju att 581 

genom att leta på hemvisten där alla dokument är länkade och dylikt så får jag väldigt god hjälp 582 

där.  583 

HM  584 

Så upplever du då att du har...  585 

INF2  586 

Jag har lagt upp, gjort ett eget word dokument där jag har med dom aktuella länkarna för att det 587 

ska vara lättare för mig att jobba, och kanske speciellt text vi ska skriva in i journalsystemet så-588 

dant. Så jag slipper sitta och leta på, ja kanske hemvisten eller på smittskydds hemsida och så-589 

dant. Jag tycker det går fortare för mig, men det är mitt arbetssätt.  590 

MM  591 

Nu har vi egentligen bara 5 minuter kvar av tiden. Är det ok för dig att du drar över, eller hur?  592 

INF2  593 

*skratt* Ja, det är okej, absolut.  594 

MM  595 
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Du svarar väldigt bra på frågorna, väldigt utförligt.  596 

HM  597 

Ja, tacksamt. *skratt* För nästa fråga; upplever du att du har fått möjlighet att få den kunskapen 598 

som behövs för att använda det här smittspårningssystemet väl?  599 

INF2  600 

Ja, alltså, jag tyckte att vid introduktionen så, eeeh, var den väldigt... bra. Och jag var ju på ung-601 

domsmottagningen i Lund och gick bredvid den som var van smittspårare och han tyckte jag gav 602 

mig bra verktyg som jag kunde, och sen hade jag kanske någon mailkonversation med honom 603 

när jag startade själv. För saker som jag undrade över. Så att nej den introduktionen då var helt 604 

okej och fullt tillräckligt tyckte jag.  605 

HM  606 

Upplever du att de här olika delarna som vi pratat om av det här hela smittspårningssystemet är 607 

kompatibla med varandra?  608 

INF2  609 

Alltså, där kan ju finnas utvecklingspotential och tänker jag, just nu kan jag inte komma på nå-610 

gon sån här jätteklurig fin idé över hur det, men det hade kanske varit bra om de kunde haft mer 611 

kontakt med varandra och hämta upp uppgifter från varandra, systemen. Då hade man säkert 612 

också kunnat snabba upp det hela. På ett annat sätt. Eeeh. Jag tänker lite grann när smittsprårs-613 

handlingen som, där det ska anges alla som är hushållskontakter och man ska ha födelsedata, 614 

man ska ha in telefonnummer och massa sådant. Är det någonting som kunde hämtas direkt från 615 

1177? Det formulär du fyller i där och bara länkat in till en sådan handling? Ja, det är klart att det 616 

hade underlättat jättemycket. Det är rätt mycket klick för oss fram och tillbaka, fram och tillbaka. 617 

Man ska hämta uppgifter och fylla i och sådant.  618 

MM  619 

Som hade kunnat ske automatiskt då menar du?  620 

INF2  621 

Ja, det är det jag tänker att, någonstans så får man göra någon form av värderingar, men det här 622 

är rimligt att detta ska dit, och då genom att kanske en liten knapptryckning få allt det att lägga 623 

sig i det systemet. Ja, det har varit smidigt.  624 

MM  625 

Mmm, jättebra.  626 

HM  627 

Om du behöver hjälp med någonting eller stöter på problem, upplever du då att det finns någon 628 

särskild grupp eller person att fråga?  629 

INF2  630 

Ja, men alltid den som är enhetschef för smittspårning givetvis, men vi har ju som jag säger 631 

chattfunktionen och den går varm emellanåt. Och där upplever jag, jag har kanske själv använt 632 

mig så jättemycket av den, men de som har kommit in kanske senare och inte känt sig så vana 633 

smittspårare ställer frågor där; hur var det nu med detta? Skulle vi skriva här eller där? Eller Vad 634 

var det nu? Var hittar jag uppgifterna till tolksamtal? Och såna saker, så kan man lätt liksom väg-635 

leda, leta där. Så hittar du det, så att det finns alltid någon. Och sedan har vi väl också en del i det 636 

hela är att... en del som man ska föra in i journal har kanske ingen... är inte registrerad i journal-637 

systemet än, och då måste man göra det specifikt via en... folkbokföringsregistret och hämta upp-638 

gifter därifrån och lägga in i journalsystemet. Och det är bara, det är några färre personer som 639 

kan detta. Så då får man be om hjälp från någon. Att kan du registrera PMO och såna här saker 640 
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och då gör vi det via chatten, eller att man skickar via PMO; kan du ge en blänkare via chatten, 641 

att nu har jag skickat till dig. Och det gör de på 2 röda sekunder i regel.  642 

HM  643 

Är det baserat på behörighet eller kunskap de kan göra det?  644 

INF2  645 

Vet faktiskt inte det. Alltså, det är säkert en behörighet för att det här passisystemet är en del i 646 

det hela som är uppgifter man hämtar från folkbokföringsregistret. Där krävs det speciell behö-647 

righet för att använda sig av detta, och lite vet jag sedan när jag jobbade innan att inte helt använ-648 

darvänligt system så jag tror att det bara är några få som kan det och då måste man ibland regi-649 

strera dem där först innan man kan registrera dem i journalsystemet. 650 

HM  651 

Men det är inget problem, för dig att du ibland behöver be om hjälp?  652 

INF2  653 

Har inte upplevt det.  654 

HM  655 

Okej, så nästa fråga är; upplever du att att arbeta i ett sånt här smittspårningssystem passar dig 656 

och ditt arbetssätt?  657 

INF2  658 

Ja, alltså, jag, jag visste ju inte ett dugg om detta innan när jag klev in i den, vad det skulle inne-659 

bära och så, och jag tänkte, först var ju informationen och instruktionen att man skulle ringa upp. 660 

Jag tänkte, det kan man väl fixa och sen har det ju lett till någonting helt annat och hela tiden... 661 

Stor flexibilitet får man väl säga att vi har behövt ha, alla, för att hänga med i svängarna över hur 662 

vi skulle både hantera det och... Nej, när det var som mest klarade vi inte av ringa upp eller föra 663 

in alla de här utan man fick automatavsluta en el och då skulle vi göra det på ett speciellt sätt 664 

och, och koda och såna här saker. Så vi har ju fått mycket instruktioner på vägens gång. Som att 665 

lära sig som... Ja,  666 

 det handlar ju alltså, vad ska man säga? Dels handlar det om systemet, men man måste koda det 667 

så att de som ska sen titta på förstår, vad är det vi har gjort? För man måste kunna gå tillbaka. 668 

Det här kommer ju handla om att en jättemycket statistik man vi plocka ut från detta tänker jag. 669 

Man kommer är väldigt intresserad av det, tror jag.  670 

HM  671 

Ja, men känner du då att det att det passar dig ganska bra ändå, så som det blev, att du arbetar så 672 

pass mycket med det här systemet?  673 

INF2  674 

Jag hade inte tänkt det, med tanke på att jag skulle vara pensionär ju. *skratt* Men nej, det har 675 

varit både kul och jag känner oss att det är... Med detta som det har blivit med hela den här smit-676 

tan och dylikt så känner jag att jag gör ju ändå förmodligen någon samhällsnytta.  677 

HM   678 

Ja.  679 

INF2  680 

Så det känns ju positivt.  681 

MM  682 

Ja, det förstår jag.  683 

HM  684 

Jag upplever att vi har fått svar på hur utbildningen i systemet var innan du började. Är det 685 

någonting mer, det vill säga om den? Utbildningen, eller hur den var?  686 
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INF2  687 

Nej alltså. Det är ju säkert så att... återigen... om man ska titta på hur man ska introducera, för 688 

jag... frågan har kommit upp nu om, om introducera andra och dylikt, att ha någon som man ska 689 

ha vingarna över lite grann, och då tänker jag att... ja, jag känner mig väl så pass säker med sy-690 

stemen idag och hur vi ska hantera det så att jag skulle kunna ta mig an någon och vägleda in i 691 

det hä... Återigen så är det väl lite grann, vad har jag... Vad har jag i bakgrunden? och hur var jag 692 

varit van vid innan? och såna här saker... Vad behov man har. tror det är individuellt.  693 

HM  694 

Med andra ord, så upplever du den bra.  695 

INF2  696 

Ja... jag har varit nöjd.  697 

HM  698 

Har det varit någon särskild fortbildning i hur systemet ska användas och hur har den varit i så 699 

fall?  700 

INF2  701 

Alltså, det var ju då i samband med att den har smittspårshandlingen som kvalitets... Handlingen. 702 

Eeeh. Där kom de ju in och hade undervisning av detta är lite specifikt för att det är ju en hel del 703 

som inte hade sett det här och det var ju lite repetition för oss som hade nosat på det innan. Så att 704 

jag tycker de har varit väldigt måna om att se till att ha digital utbildning och genomgång och va-705 

rit väldigt pedagogiska också i sitt sätt att framföra detta så att det ska de ha en eloge för.  706 

HM  707 

Ja, och då har ni också haft fokus på systemanvändandet i det och att förstå hur systemet ska an-708 

vändas?  709 

INF2  710 

Ja. Ja, det har det varit.  711 

HM  712 

Nästa fråga då; tycker du att systemen för smittspårning som används gynnar eller förbättrar vår-713 

den av patienten?  714 

INF2  715 

Alltså, det vet jag inte riktigt, men jag kan koppla ihopa om det gör det... Mer än att det här som 716 

ärendefrågorna på 1177... Där får ju den som har blivit testat positivt tänka till lite grann över att 717 

besvara de frågorna och det är ju också olika där en del är frikostiga med att skriva ganska utför-718 

liga, delar, andra svara kort ja och nej.  719 

HM  720 

Tycker du snarare att det är en nackdel för patienten att system används?  721 

INF2  722 

Man kan väl säga såhär att hade det funnits resurser så kan man säga att ett telefonsamtal ligger 723 

långt över än att fylla i ett formulär. För den personliga kontakten, den kan man inte... Den går 724 

inte att ersätta med, med att fylla i ett formulär. Jag tror inte det. Men sen så tänker jag, att det är 725 

inte, det är inte resurseffektivt.  726 

MM  727 

Nej.  728 

INF2  729 

Det är det inte och då skulle man vara enormt många som sitter och ringer i den här delen, men 730 

den är ju både... Tror jag i alla fall om man har på fötterna när man pratar med individer lug-731 

nande och skapa ett kanske... mera lugn och... i familj och individ. Om man tittar tillbaka och hur 732 



 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 85 – 

det har varit med all information, för det har ju varit ett enormt informationsflöde för alla med-733 

borgare, och det är inte lätt att sortera i detta. Och vad ska jag ta fasta på och vad ska inte ta fasta 734 

på? Och där har vi ju massmedia också som är fantastiska på att ta fram saker och ting, men 735 

kanske inte alltid med den bästa... faktan eller vad ska man säga tryggheten utan kanske lite sen-736 

sationer också som inte är... gynnsamma för den enskilda människan som blir lite orolig.  737 

HM  738 

Just det. Ja, så nu om vi tar ett lite bredare och helhetsgrepp och pratar fritt om det är någonting 739 

mer du vill nämna, vad för fördelar eller möjligheter ser du med att arbeta i smittspårningssy-740 

stem?  741 

INF2  742 

Jag tror att man har kommit en bra bit på vägen att utveckla detta, men jag tror att framöver se-743 

dan så tror jag man kan ta mycket lärdom av, av detta. De här systemen som har liksom... vad 744 

ska man säga? Tagits fram väldigt snabbt och man har fått liksom rusa fram och få fram någon-745 

ting. Och det har ju ändå varit tycker jag med kvalitet, men det kommer säkert kunna vara en 746 

hjälp framöver. För när kommer nästa pandemi kanske, eller annan smittgrej som vi måste han-747 

tera här i samhället? Och då tror jag vi kommer ha nytta av det vi har gjort här och nu. Och för-748 

bättra, för man behöver ju inte uppfinna hjulet en gång till.  749 

HM  750 

Nej. Yes, samma fråga fast tvärt emot ungefär vilka, nackdelar eller utmaningar ser, tycker du att 751 

det finns med att jobba i det här smittspårningssystemet?  752 

INF2  753 

Ja, det blir ju något opersonligt, kan man väl säga, som man märker ju detta för telefonsamtal be-754 

tyder nog så mycket mer för den enskilda medborgaren att... för som jag säger, informationsflö-755 

det är enormt från många olika håll, det är tidningar, annan massmedia, du har egna sajter som 756 

du kanske besöker och läser på detta och allt ska du värdera och sortera i och sådant... Alltså, nu 757 

är det så känns det som jag sätter oss på en konstig pedestal, men det är ju sjukvårdsfolk allihopa 758 

som, som sitter och gör detta som har kunskap och erfarenhet. Och det är inte så lätt att få tag i 759 

någon inom sjukvården. Jag tänker på vi rekommenderar dem om de mår dåligt att dom ska ringa 760 

till 1177 för det är där de måste vända sig. Men jag tror... ja jag får prata lite om min egen del, 761 

kanske här att jag, men jag har en sjuksköterskaerfarenhet och, jag menar, jag kan ju råda om sa-762 

ker och ting. Sedan inte över hur deras hälsoläge är och vad de ska göra och inte göra för det, det 763 

har jag inte befogenheter till.  764 

Men man kan ändå kanske lugna på något sätt och säga att det där kanske inte är riktigt väldigt 765 

relevant utan du kanske bör tänka i de här banorna istället eller så va.  766 

HM  767 

Så systemen skapar en nackdel på så sätt?  768 

INF2  769 

Ja, det kan man väl säga, att hade man 1177 som nu fylls i och som är till fördel för oss? Så är 770 

det kanske till nackdel för medborgaren. Eller den som blev sjuk att inte få telefonsamtal. 771 

*skratt* För när de får det så säger de; åh tack, tack, tack för att du ringde.  772 

HM  773 

Ja... Så nästa fråga då; upplever du att det finns outnyttjade möjligheter kring att använda system, 774 

datorer eller automatiska uppfinningar av något slag inom smittspårningen?  775 

INF2  776 

Åh, det var svår fråga. *skratt*  777 

HM  778 
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Resonera fritt, eller, eller så är svaret kanske att du inte tycker det.  779 

INF2  780 

Alltså, just nu så har jag svårt att se att det skulle se annorlunda ut som jag säger; Man kan säkert 781 

finlira mer på det, men jag, just nu kan jag inte sätta så där; Det här borde man verkligen. För jag 782 

tycker att... Det här viruset överraskat oss med så många konstigheter så att det är inte lätt att 783 

hänga med den.  784 

HM  785 

Då är det... Tack. Och sen slutligen då, är det något mer du vill tillägga som du tycker är viktigt 786 

inom just användande och acceptans och så av smittspårningssystemet?  787 

INF2  788 

Nej, i så fall är det väl det ni frågade, de här att man kunde se fördelar med systemen om de hade 789 

kunnat prata mer med varandra. Och att det fanns större, och det är det jag tänker kanske är fram-790 

tida... grejer, man skulle kunna använda sig av, för jag vet ju att man är... Det finns ju journalsy-791 

stem idag som är på gång och som är så där artificiell intelligens, skulle man kunna använda sig 792 

av detta även här så kanske man hade kunnat få ut så mycket mer.  793 

HM  794 

Ja. Just det, tror du det hade påverkat upplevelsen och användandet, och acceptansen och så?  795 

INF2  796 

Det är möjligt, att för jag menar, när vi är nog rättså data-freakar allihopa och vi lever i det tide-797 

varvet. Det gör vi va. Och jag menar, många av de yngre som är kan betydligt kanske mer och är 798 

mer uppväxta med det än vad jag är, så... så tror jag det att skulle man få en ytterligare teknik 799 

som skulle kunna stötta och underlätta. Men återigen så... Det som kan vara till då i detta det är 800 

de juridiska grejerna. Som jag inte kan 100 över, men det är inte bara att ta framfart att överföra 801 

saker och ting från ett system till ett annat för  802 

integritet och sekretess hur mycket sådant måste beaktas till 100%.  803 

HM  804 

Ja. Vad bra, det var alla frågor vi hade om det inte är något mer du, som sagt, vill tillägga så vi 805 

får med någon slags helhet?  806 

INF2  807 

Nej, det tycker jag inte, jag tror att jag har beskrivit det rätt så väl... Och det jag möjligtvis skulle 808 

vilja säga. Det är ju att som jag nog nämnt att det... Det krävs en stor... flexibilitet, och tålamod 809 

med att man får, det jag en gång har lärt mig får jag ändra på lite grann och tänka lite i andra ba-810 

nor just nu för att nu kom det här direktivet. Man måste vara öppen, ha ett öppet sinne, för att nu 811 

förändras det och det har varit från vecka till vecka.  812 

MM  813 

Just det.  814 

HM  815 

Vad bra. Då avslutar vi väl inspelningen?  816 

MM  817 

Ja, det gör vi.  818 
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Appendix 5 – Transkribering intervju 3 1 

INF3 = Informant 3 2 

HM = Hilda Malmberg 3 

MM = Max Mellander 4 

  5 

HM  6 

Då tar vi bakgrundsfrågor här då. Så först och främst; vilket kön definierar du dig som?  7 

INF3  8 

Kvinna  9 

HM  10 

Ja, hur gammal är du?  11 

INF3  12 

Jag är 68 år.  13 

HM  14 

Hur länge har du jobbat med smittspårning?  15 

INF3  16 

Jag började i oktober.  17 

HM  18 

Och vad har du för tidigare eller parallella roller inom vården? 19 

INF3  20 

Alltså jag gick i pension för, ja det är exakt två år sen nu. Och jag kände väl att jag inte riktigt 21 

klarade av *skratt* sysslolösheten och sådär det blev och framförallt på vinterhalvåret, så jag 22 

tänkte jag kan väl jobba ett halvår med smittspårning. Tidigare har jag arbetat på SUS i lund och 23 

jag har arbetat som chef de senaste 35 åren. [Förtydligande i senare mail: Jag är sjuksköterska 24 

inom intensivvård i grunden. Har sedan byggt på med universitetsstudier inom administration 25 

och ledarskap] 26 

HM  27 

Okej. 28 

INF3  29 

Inom akutsjukvård. 30 

HM  31 

Yes, vilken anställningsform eller sysselsättningsgrad eller så har du inom smittspårning?  32 

INF3  33 

Jag är timanställd. Och jag arbetade från oktober fram till den sista mars, 50 procent, och nu ar-34 

betar jag 30, för nu är jag, som jag berättade för din kollega på landet, och där är så mycket och 35 

njuta av så det räcker med 30 procent. Jag är lite flexibel så att skulle det bli riktigt… ja, stor 36 

spridning så kan jag såklart trappa upp.  37 

HM  38 

Ja, men ungefär 50 procent?  39 

INF3  40 

Ja, det kan man säga. 41 

HM  42 

Bra. Hur mycket tidigare erfarenhet har du av att arbeta mot system?  43 

INF3  44 
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Ja, vad det gällde primärvårdssystemet PMO där vi dokumenterar, alltså journalsystemet, hade 45 

jag absolut ingen erfarenhet. Jag har inte dokumenterat i något journalsystem i hela mitt liv för 46 

jag har aldrig haft... Det är så längesedan jag hade patientvård och då fanns det inga sådana sy-47 

stem *skratt* då skrev sekreterarna. [Förtydligande i senare mail: Jag har aldrig dokumenterat i 48 

digitalt journalsystem , det fanns inget på den tiden jag hade patientvård.] Men jag är ju van i 49 

ekonomisystem och i personalsystem, är jag ju väldigt van med.] 50 

HM  51 

Yes bra, och hur hög teknisk kompetens skulle det då uppskatta att du har ungefär?  52 

INF3  53 

Ja vad menar ni med teknisk kompetens? 54 

HM  55 

Det är egentligen... mycket för att förstå din egna skattning av din tekniska förmåga och bekväm-56 

lighet och kunskap inom systemanvändande och teknik. 57 

INF3  58 

Nej, den är inte hög. [Förtydligande i senare mail: det låter kanske fel att säga att den inte är hög 59 

då jag förstår och lärde mig systemet på kort tid] 60 

HM  61 

Inte hög? 62 

INF3  63 

Nej. Alltså jag kan ju använda systemen. Jag lär mig det och jag lär mig det snabbt, det här med 64 

smittspårning alltså det var bredvidgång en förmiddag och sen kunde jag det. Men jag är ju 65 

inte.... Går någonting fel så får jag felsöka på 30 000. 66 

HM  67 

Just det. Ja men jättebra, det beskriver precis vad vi undrade. Ja, då går vi vidare  68 

MM  69 

Så vi vill nu att du går igenom hela processen som ni smittspårare gör för att genomföra en smitt-70 

spårning. Så vi tänker att du gör en fiktiv smittspårning då, och vi förstår att det kanske är en stor 71 

uppgift, kanske en stor fråga, men vi vill gärna att du berättar vilket system du öppnar och be-72 

skriver varje val du står inför och sådär. Så att göra en helt enkelt smittspårning genom bara ord.  73 

INF3  74 

Ja då så… Men du då går jag efter… För jag har lite… För jag hade precis någon som gick bred-75 

vid mig och då skrev jag ner exakt, så glömmer jag ingenting. 76 

MM  77 

Ja, ja men underbart  78 

INF3  79 

Så... Jag börjar med att öppna alla system som vi arbetar i. Och det är ju rätt så... många. Och 80 

ehh… Jag loggar in och sen så har vi någonting som heter secure som man också får connecta så 81 

man kommer in på, det heter nog inte så men... Det är någonting som gör att jag kan komma in 82 

på sjukhusets filer. Går in på ehh… Hemvisten för smittspårning, vi har en egen hemvist, och där 83 

finns alla våra verktyg. Det första jag öppnar det är listan, arbetslistan heter den, det är där som 84 

alla namnen på dem som har testat positivt på egentest apotek eller på det så här man kör bil till 85 

och testar sig. Och det har ju varierat mellan... Ja det har ju varit uppe i över tvåtusen per dygn, 86 

ner till några hundra. Nu har jag inte varit inne idag för jag jobbar bara tre dagar i veckan och nu 87 

är det cirka 500 per dygn som är... Vi ser 400 kanske, för allt det är ju inte egentest och jag öpp-88 

nar det. Jag öppnar också 1177, en digital tjänst där man kan skicka in... har man fått positivt 89 

svar på covid testen skickar man in ett formulär där man har svarat på vissa frågor. Det är ju inte 90 
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alla som gör det, men jag bedömer nog ändå att det kanske är 50 procent som gör det. Sen öpp-91 

nar jag också Sminet, där vi gör anmälan till smittskydd. Jag klickar i olika parametrar där, att 92 

det är Skåne län och det är vårdcentral och det är avdelningen för smittspårning online, och sen 93 

en liten kod till det. Sen öppnar man PMO primärvårdens journalsystem. Sen brukar jag också ta 94 

upp worddokument och det är liksom att man har... Jag har skrivit... Om man tar patienterna på 95 

formulär, inte ringer upp dem utan bara använder formuläret, så har jag skrivit en inledande text 96 

att detta har patienten som själv har svarat och sen en bedömning som vi fick när vi skulle börja 97 

med detta, och det har jag liksom kopierat och har, så det plockar jag också fram. Det är de syste-98 

men som jag arbetar i. Sen kan man ju göra på olika sätt och vi är väl lite... Det är sagt från vår 99 

chef, ja och alla, att man ska gå från arbetslistan där patienternas namn kommer. Man får inte gå 100 

från 1177, men jag vet att en del gör fel för att de orkar inte ringa utan de bara gör med formulär, 101 

och det ser man och jag tycker det är... Jag tycker det är så dålig arbetsmoral och stil och det kan 102 

bli lite rörigt. Men jag gör som så, att lite beroende på hur länge jag ska arbeta på dan och lite be-103 

roende på när jag börjar, men börjar jag på morgonen så tar jag kanske 10 patienter på rad. Oav-104 

sett namn, om man kan uttala eller inte, om ni förstår vad jag menar, för det är också en tendens 105 

att hoppa över de som har icke-svenska namn. Och det är ju kanske de som behöver det allra 106 

bäst, informationen. Så klickar jag i då, och så jag har ett antal patienter. När det är klart så, och 107 

då märker man det med sitt namn och så där så ingen annan tar dom, och då testar jag med per-108 

sonnumret. Har dem skickat in ett formulär eller har de inte? Börjar jag tidigt på morgonen så 109 

hoppas jag att någon har kunnat skicka in ett formulär, för jag vill inte ringa för tidigt och jag 110 

tycker det är väldigt skönt och det brukar faktiskt slumpa sig så att det är alltid några stycken 111 

som har skickat in… Och ja... Har de... Ska jag gå igenom vad man gör? Förstår ni vad jag sä-112 

ger?  113 

MM  114 

Absolut 115 

INF3  116 

Ja det är bra, det är bra. *skratt* Det kan vara omständigt. 117 

HM  118 

Nej men det är vi har... Vi har ju läst och hört lite om det förut så det är alltid bra att få från olika 119 

perspektiv och håll. Men du får gärna beskriva lite också när du tar dig mellan systemen med in-120 

formationen.  121 

  122 

INF3  123 

Då så… Är det någon med formulär och där inte är några trigger, alltså allting.... Man ser att de 124 

har fattat och de har gjort rätt och här är inga konstigheter, då bara kopierar man och klistrar in i 125 

PMO och så gör man en smittskyddsanmälan. När man gör en PMO så har man ju anteckning 126 

och sen skriver man diagnos och sen så skriver man åtgärdskoder. Det är de sakerna man gör i 127 

PMO och så sparar man. Ibland är det ju så att man vill ha smittbärarintyg till hushållskontakter 128 

som finns i hemmet och som inte är sjuka och inte kan arbeta hemifrån. Och det gör man också i 129 

PMO och då går man in på sitt... i en annan flik där man bokar in en hushållskontakt så att läka-130 

ren kan skriva i dennes journal, för nu behövs det inget läkarintyg fram till den 30:e april, jag vet 131 

inte om det blir förlängt, men behöver man det för Försäkringskassan så finns det i journalen och 132 

man kan nå det via 1177. De som inte har svarat på ett formulär, eller som har svarat jättekons-133 

tigt att “jag vet inte vad jag blivit smittad och “jag har ingen aning” och “jag vet inte vad jag har 134 

varit” alltså det kan finnas alla svar. Men de flesta är ju oerhört medvetna, det måste jag ju säga 135 

och det har ju blivit mycket mycket mer medvetenhet om detta. Då ringer man nu upp, och har 136 



 Användaracceptans av System för Smittspårning  Malmberg och Mellander 

– 90 – 

man riktigt tur och så svarar de på första uppringningssignalen. Men ja, svarar man inte första 137 

gången så skickar jag ett sms i PMO, som man kan göra. Då skriver jag såhär att “Jag ringer från 138 

smittspårning och ringer från dolt nummer. Vi försöker nå dig, eller så kan du skicka in ett for-139 

mulär.” De allra flesta svarar ju då när man ringer andra gången för då har de läst ditt sms och 140 

jag förstår det, för jag svarar inte heller på okända nummer och det är ju ingen som gör det nuför-141 

tiden med alla dessa här försäljare. De har förstört för oss smittspårare, vill jag säga. *skratt* 142 

Och då har man ju... och det är ju... jag vet inte om jag har varit lyckligt lottad. Men jag har bara 143 

haft oerhört trevliga personer som jag har pratat med. De har varit väldigt glada och tacksamma 144 

och fulla av frågor. Många har ju väldigt mycket frågor och en del är ju faktiskt riktigt rädda. 145 

Och det mesta rädslan det är att  “Jag är inte så sjuk, men tror att det kan vara... alla säger att man 146 

blir lite piggare och sen slår det till och då kan man bli så sjuk att man får åka till sjukhus.” Det 147 

går ju en massa rykten. Det är ju hela tiden olika teorier. När jag pratar med någon som har varit 148 

hemma hos sina farföräldrar i Kroatien och hade fått med sig, ja jag vet inte hur många örter och 149 

olika naturmedel som hon skulle ta. Ja, jag sa “Lycka till, det kan ju inte skada”, men *skratt* ja. 150 

Men då är det ju… då har man ju... har man telefonsamtal så går man via en checklista, och där 151 

är ju då olika frågor som ska bockas av, och då lägger man till vaccinationen, den finns inte med 152 

på checklistan men det det vet man ju nu, och så lite runt omkring och så att det blir mer ett na-153 

turligt... eller ja... naturligt samtal. De kan, precis som ni sa, intervjun kan ta allt mellan en halv-154 

timme till en och en halv så kan ett samtal ta… mellan 10 minuter och 40 minuter... Men då har 155 

de haft väldigt mycket frågor och då rör det oftast inte bara dom själv, utan det är familjemed-156 

lemmar och “den har fått det och när ska hon testa sig? Och hur kan det vara? Ska hon in på 157 

sjukhus” och då har man ju fått till att ringa efter ambulans. När någon har varit så sjuk... Som 158 

har svårt att andas, det var någon make.  159 

HM  160 

Och det är sånt som framkommer genom att telefonsamtalet äger rum då? 161 

INF3  162 

Ja, sen ringde jag upp för att... och de hade tagit in mannen på sjukhus.  163 

HM 164 

Okej.  165 

INF3 166 

Alltså som hon beskrev det, det var ju en äldre man, som du förstår, eller ni förstår. Så här är att 167 

“jag tycker ni ska ringa efter ambulans” och så ringer jag... Jag ringde för hennes skull, inte för 168 

hans. För han hade nog blivit smittad någon dag innan, om jag minns rätt, och... Men ambulan-169 

sen kom och tog in mannen till ett sjukhus i Malmö.  [Förtydligande i senare mail: Jag ringer upp 170 

kvinnan som testat positivt och i vårt smittspårningssamtal framkommer det att hon är väldigt 171 

orolig för sin man som har problem med andningen. Jag uppmanar henne att ringa efter ambu-172 

lans. Kollar upp dagen efter och mannen är förd till sjukhus] 173 

MM  174 

Okej. 175 

INF3  176 

Men det är det enda dramatiska jag har varit med om.  177 

MM  178 

Men det var för att du hade en... för att du ringde och hade möjlighet att prata med dem och göra 179 

den bedömningen på dem då? 180 

INF3 181 
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Ja. Jag tycker jag ju, personligen, att ett samtal oftast ger mer, men jag förstår ju också att med 182 

den smittspridning vi har haft i Skåne så är det inte görbart om man ska hinna med alla. Då var 183 

det väldigt många man avslutade med automatik. Så dom som... För det tar ju längre tid att ringa, 184 

och försöka få tag på någon, än att kopiera in ett formulär.  185 

MM 186 

Mm. 187 

INF3 188 

Så sen när man har gjort checklistan så är det precis som vanligt att man fyller i diagnos och åt-189 

gärd och gör en smitt… sminet... alltså en anmälan till smittskydd. Det görs ju på alla. Sen arki-190 

verar man och avslutar. De med formulär besvarar man ju var och en i 1177 att “Vi tackar för in-191 

formationen. Vi behöver inte ringa upp dig eller din hushållskontakt.” Det står i journalen eller 192 

vad det nu kan vara för någonting. 1177 är bra också på ett annat sätt som man kan... är där 193 

någonting, men det är bara en liten sak som man kanske inte behöver ringa, så kan man... det kan 194 

vara ett personnummer som saknas till exempel, och den som ska ha smittbärarpenning, då kan 195 

man ställa en motfråga och få svar direkt. Så går det till. Är det någonting ni? 196 

HM  197 

Jag har en fråga. Det här med att du är smsar ibland, när någon inte svarar på första samtalet, är 198 

det instruktioner du fått att du ska göra eller är det själv vad du väljer att göra?  199 

INF3  200 

Alltså, det är inte några instruktioner jag har fått, så det har jag liksom inte... utan då har man ju 201 

fått att man kan prata in ett röstmeddelande. Jag tycker det är bättre smsa för då plingar det till 202 

och så ser dom det. Det är inte säkert de lyssnar på röstmeddelanden. Det är nog som jag har fått 203 

tips av andra i gruppen som har gjort, eller jag tror många gör... jag vet inte riktigt var jag har fått 204 

det ifrån, men det är inte någonting som jag har... det som jag har snappat upp under tiden eller 205 

själv tänkt att det här är ju bra, det kan man ju göra.  206 

HM 207 

Okej, bra tack! Har du någon fråga Max? 208 

MM  209 

Nej inga direkt frågor här. Men, jag... Det var jättebra process och beskrev du ser hela från start 210 

till när ni fått det då en första patient, eller index som ni kallar det, hela vägen tills ni är färdiga 211 

med den här smittspårningen. Så alla de processer, alla de steg du gör, alla de system du öppnar, 212 

det sms som du skickar, det samtalet du eventuellt gör. Det är det vi kallar för smittspårningssy-213 

stemet för, så vi grupperar hela det systemet som du gör och kallar det nu smittspårningssystemet 214 

för det det vi kommer referera till så att det är klart för dig, också att du har fått en uppfräschning 215 

i hur du använder systemet. Det var det som var syftet med den här typen av smittspårning, det 216 

du berättade. 217 

MM 218 

Då tänkte jag fråga dig direkt, finns det något tillfälle då du hittar ett eget sätt att göra en uppgift 219 

på eftersom att spårningssystemet begränsar dig. Du nämnde ju nyligen innan att vissa gick vi 220 

via 1177 från början och sen in PEP, tror jag att det heter och är det någonting sånt som du gör? 221 

eller som du inte gör? Såhär på rak arm. 222 

INF3  223 

Nej, alltså, jag tror att jag gör ungefär som jag har... när jag gick bredvid på ungdomsmottag-224 

ningen i Lund och fick väldigt bra bredvid gång och jag gör nog ungefär... sen har det ju kommit 225 

nya... ett tag tyckte jag det var väldigt rörigt, när 1177 kom, och ändrades från varje dag. “Nu ska 226 

ni göra så och  nu ska vi gör så, detta ska med och detta ska med och så”. Det blev ordning på det 227 



 Användaracceptans av System för Smittspårning  Malmberg och Mellander 

– 92 – 

också till sist, men då då tycker jag det är svårt när det kommer in för många instruktioner om 228 

man sitter hemma ensam och inte riktigt jobbar heltid och med varje dag utan man kanske... jag 229 

har försökt att jobba... eller sagt att jag skulle jobba 3 dagar i veckan även oavsett tjänstgörings-230 

grad. Men det är så klart har det ju blivit mer under vintern och under december blev det nästan 231 

heltid för att det har varit så väldigt mycket. Men… nu tycker jag inte… alltså nä, jag tycker det 232 

är väldigt bra. Sen har vi ju en arbetsuppgift till som är tillagd som jag glömde säga och det är ju 233 

att vi gör spår handlingar på hushållskontakter på en dag i veckan, på måndagar. Oftast jobbar 234 

jag inte måndagar, men ibland gör jag... är det dåligt väder gör jag ju det. Det var ju inte någon-235 

ting... Det är ju en sån ny uppgift och det var ju absolut inte någonting, men man fick väl... Jag 236 

ringde väl [enhetschefen] och frågade lite extra för hur man ska göra. Det är ju inga svåra sy-237 

stem, det är ju väldigt enkla system så bara det fungerar och inte strular med tekniken och läggs 238 

fel om man inte kommer in och man kastas ut, så är det ju perfekt ju.  239 

HM  240 

Va bra. Så det finns inga inga tillfällen när du har hittat på ett eget sätt att ta dig omkring att 241 

någonting är klurigt eller så vad du kan komma på mer? 242 

INF3  243 

Nej. Däremot så kan jag ibland om jag går in senare på dan, jag brukar försöka jobba på förmid-244 

dagen men ibland kan jag bli eftermiddag, då finns det ett par tre stycken som skickar ut påmin-245 

nelser för de på 1177 att “glöm inte fylla i ditt formulär” och kommer jag in sent man säger 246 

klockan ett eller så, då brukar jag gå igenom dem för oss… för att beta av och se om de har 247 

skickat in någonting och då tar jag formulären.  248 

HM  249 

Mm 250 

INF3  251 

Men det är ju bara för att se och har de inte skickat in någonting efter ja 4-5 timmar. Han skick-252 

ade på morgonen så därför det är bra att ta på eftermiddagen så får man ju ringa upp dem.  253 

HM  254 

Ja. Så då tittar du från andra hållet? Motsatt ordning isåfall bara då liksom menar du?  255 

INF3  256 

Ähh ja, det kan man väl säga, för jag markerar inte förens jag ser att de skickat in.  257 

HM  258 

Precis. Men Jättebra! Då går vi väl vidare så nu kommer det ett gäng frågor då som kommer ur 259 

den här litteraturgenomgången vi har gjort inför intervjuerna. Så svara... svara så gott du kan på 260 

frågorna  så kommer vi fråga om vi behöver ytterligare förtydliganden. Yes. Så först och främst 261 

då vilka fördelar upplever du att smittspårningssystemet ger smittspårningen? 262 

INF3  263 

Ja alltså, det är ju rätt så…. vad ska man säga... Man får en bra överblick, tycker jag. Man ser ju i 264 

stort sett hur... Med dessa här listorna hur mycket det är rör säger sig om per dygn och man ser 265 

också hur många av dem som har skickat in formulär och liksom man får en liten överblick. Det 266 

är väl den enda fördelen jag kan se men.  267 

HM  268 

Och är den fördelen tydlig för dig, skulle du säga? 269 

INF3  270 

Ja, det är den ju.  271 

HM  272 

Upplever du att smittspårningssystemet är användbart och hjälper dig i ditt arbete? 273 
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INF3  274 

Ja.  275 

HM  276 

På vilka sätt? 277 

INF3  278 

Ja dels så... ja att man har checklistan I PMO det hjälper ju med frågor och Sminet med dem frå-279 

gorna hjälper ju med när jag pratar med patient, eller index som man säger. Det är väl det som 280 

man känner att man har hjälpmedel av eller hjälp av.  281 

HM  282 

Och att ni har de här olika systemen och så... finns det någon situation där det gör det mer kom-283 

plicerat att genomföra smittspårning? 284 

INF3  285 

Nej. Säg att alla... så som vi jobbar så är ju alla system som vi använder nödvändiga för att göra 286 

en smittspårning och även den med spårhandlingar som då vi har när vi spårar upp hushållskon-287 

takter, på måndagar, men det gör vi ju inte... vi gjorde ju inte det förra måndagen, jag tycker det 288 

är rätt roligt jag tycker om av lite varierande uppgifter, så då var det så många så då hann man 289 

inte detta och det är lite synd för att jag kan ibland känna att vi kunde varit mer effektiva, inte 290 

jobba snabbare för det tror jag inte, men alltså att grundliga. Kolla upp fler, både närstående och 291 

hushållskontakter. Men det tar tid.  292 

HM  293 

På samma spår är egentligen nästa fråga; att upplever du då att användningen av det här smitt-294 

spårningssystemet låter dig utföra dina arbetsuppgifter mer effektivt? 295 

INF3  296 

Ja. Ja, det får man nog säga. Men och som jag sa innan att allting behövs ju va. Vi ska göra en 297 

smittskyddsanmälan. Det är ju viktigt för statistik och att de får in hur många som är smittade 298 

och vilka kluster det finns i Skåne. Sen vad smittskydd gör med de uppgifterna, det vet jag inte 299 

och vi får rätt så dålig feedback på det vi gör. Det är en del system, om man nu kan kalla det för 300 

system nu när jag tänker efter som jag själv har tagit upp med med smittskydd, men det är väl 301 

Folkhälsomyndigheten och det är ju att vi har. Vad heter det? *Tankepaus* Riktlinjerna för hus-302 

hållskontakter och för patienter som är smittade i smittskyddsblad. Det finns på svenska och tidi-303 

gare när vi bara ringde till folk så smsar vi ut dessa här instruktionerna. Men nu finns ju 1177 304 

och de flesta har fått. Men alla jag pratar med i telefon frågar jag, och väldigt många vill ha detta 305 

och då får de det på ett sms och det är ett smittskyddsblad och det är om hushållskontakter då 306 

och närstående kontakter. Det finns på olika språk, men långt ifrån alla språk och jag har efterlyst 307 

fler språk och jag tycker ändå att, nu har vi haft pandemin i över ett år och det har inte utvecklats 308 

med fler språk och man vet ju att det är de grupperna som kanske är svårast med om. Till exem-309 

pel Kosovoalbanska är någonting som jag har råkat ut för flertal gånger. Det finns så mycket som 310 

är… Det kan jag väl säga. Där är inte… där skulle man önska mer hjälp.  311 

HM  312 

Just det. Men upplever du ändå att ni har de här olika datorsystemen att det gör dig mer effektiv? 313 

Eller inte?  314 

INF3  315 

Ja, jag vet ju inte riktigt hur man skulle göra annars. Så att... Det enda som kan göra att man blir 316 

mindre effektiv. Det är ju den här arbetslistan som måste uppdateras i tid och otid och ringer man 317 

ett samtal, så slängs man ur och få gå in igen. Det är otroligt enerverande när man håller på med 318 
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den, för det varar liksom ingenting, så att inte ens ett telefonsamtal kan man ta utan att. Då är 319 

man utkastad, så det är inte effektivt, men de andra systemen tycker jag är bra.  320 

HM  321 

Ja men jättebra, intressant, ja tack. 322 

MM  323 

Perfekt! Då tänkte vi kolla lite... Tänker jag undrar om du upplever att smittspårningssystemet 324 

var enkelt att använda? 325 

INF3  326 

Ja.  327 

MM  328 

Det är det? Vilka delar eller steg i situationer upplever du mindre enkla och vilka är lättare? 329 

INF3  330 

Alltså, det har jag ju använt sen i oktober och allt man kan är ju enkelt, va? Men… nej ja alltså 331 

jag ska ja... känner att där är nog ingenting mer än det jag sa att man... att arbetslistan, den kastas 332 

man ur och  man får gå in igen och det är bara irriterande. Det är ju inte någonting som är svårt, 333 

men det är irriterande. Nej, jag tycker det. Ja, det är enkla system.  334 

MM  335 

Upplevde du att det var enkelt att lära? 336 

INF 337 

Ja! 338 

MM 339 

Det var det? 340 

INF3  341 

Ja.  342 

MM  343 

Du hade inga problem med det? 344 

INF3  345 

Nej.  346 

MM  347 

Upplever du att det är enkelt för dig att bli en skicklig användare av smittspårningssystemet? 348 

INF3 349 

Ja. 350 

MM 351 

Det gör du också? Så att det var inte så svårt att bli en skicklig användare?  352 

INF3  353 

Nä 354 

MM  355 

Perfekt, har någon följdfråga där Hilda? 356 

HM  357 

Ja men... om du nu tänker på skickligt användande. Har du några fall eller steg eller så som är 358 

svårhanterliga och kräver att man är en skicklig användare?  359 

INF3  360 

Alltså. Det är ju så att när det strular, eller man inte kommer in i sina system och så, så är den 361 

enda kunskap man behöver ha är att kunna ringa 30000. För jag kan ju inte fixa någonting hemi-362 

från, alltså, det går ju inte utan kommer jag inte in så är det ju dom som får fixa det och det 363 

hände nog mer i början. Men det har ju aldrig… ibland har det varit mitt eget fel och då “o när 364 
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jag har ju inte gått in på den” eller “jag har ju inte kopplat upp mig, jag har ju glömt det” och så 365 

va. Det handlar ju lite att man har gjort det så många gånger, så jag. Nä, jag tycker inte att jag har 366 

problem.  367 

HM  368 

Så frekvent användande gör det enkelt att bli skicklig användare? 369 

INF3  370 

Ja, ja. 371 

HM  372 

Yes nästa då. Vilken inställning upplever du att din närmsta chef eller ledare har till användning 373 

av smittspårningssystemet? 374 

INF3  375 

Min närmaste chef har en väldigt positiv inställning. Han är mycket mycket bra tycker jag han är. 376 

Han kan ju systemet så klart utan och innan och han är ju van smittspårare för att han jobbar på 377 

ungdomsmottagningen och har ju smittspårat andra sjukdomar. Så han är ju oerhört positiv till 378 

det och ja så. 379 

HM  380 

Influerar det dig mycket? 381 

INF3  382 

Han är peppande ja. 383 

HM  384 

Bra. Upplever du att de som bär högre ansvar har varit stöttande och hjälpsamma vid användning 385 

av smittspårningssystemet? 386 

INF3  387 

Ja, det tycker jag.  388 

HM  389 

Gärna berätta någon tanke. På vilket sätt och hur? 390 

INF3  391 

Som jag sa tidigare, att det blev lite rörigt när man förde in 1177 och det var inga riktiga klara 392 

riktlinjer för vilken väg man skulle börja och gå va, och det var ja, så skulle man gå från 1177 till 393 

arbetslistan och så fanns det inte patient och det var lite rörigt. Och då klagade jag, och då var det 394 

till verksamhetschefen och det var ett snabbt svar tillbaka och de tog upp... och så kom det lite 395 

mer fasta riktlinjer för hur man skulle gå. Och det är ju så att när något nytt kommer in, som man 396 

inte riktigt känner till och ingen riktigt vet vad man ska använda det till, så blir det lite rörigt och 397 

jag tror att det blir rörigare i en grupp där alla jobbar på andra orter om... någon, kanske bara 398 

inne 10 timmar i veckan och någon annan… Det var ju…. många, många jobbar ju inte... nästan 399 

ingen jobbar ju heltid med detta. Då kanske det ibland ser man ju här dröjde en vecka innan de 400 

kom in och då visste de inte… och då blir lite rörigt, men där var hon ju väldigt förstående och 401 

föreslog då att jag att jag skulle syssla med remisshantering istället, för det var enklare. Men jag 402 

det... det var inte... det var inte svårigheten jag klagar på utan det var ju liksom... Riktlinjer att 403 

det inte blir klart. Så då fick jag lära mig ett nytt system med remisshantering, det är de patienter 404 

som går till vårdcentral, men det är ju samma sak, de ringer man. Det är exakt samma sak, men 405 

bara ta det från en annan lista. Det gör jag det också.  406 

HM  407 

Japp. Men då är det en hjälpsam och stöttande uppfattning uppifrån i och med att de har lyssnat 408 

på en? 409 

INF3  410 
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Verksamhetschefen är ju den som är högsta chefen så att säga... och så [enhetschefen], som är 411 

enhetschef och sen i gruppen här finns ju hur många som helst... Vi har chatt… mycket chatt, är 412 

det ju. De sitter... alltså alla är ju oerhört hjälpsamma.  413 

HM  414 

Precis. Det är ju nästa fråga faktiskt... Så upplever du att dina kollegor varit positiva till använd-415 

ningen av smittspårningssystemet? 416 

INF3 417 

Ja. 418 

HM 419 

Du har inte upplevt något motstånd bland anställda till användning av smittspårningssystemet el-420 

ler? 421 

INF3  422 

Jodå, men då har de ju slutat. 423 

HM  424 

Okej. Men är det någon särskild del av systemet eller i processen som har väckt särskilt mot-425 

stånd? 426 

INF3  427 

Nej, det tror jag inte.  428 

HM  429 

Men du har upplevt motstånd då, i och med att några har valt att sluta?  430 

INF3  431 

Ja en del har nog tyckt att det har varit… jag har ju… jag tror att om man ska jobba med detta 432 

och inte känna att det är alltför jobbigt så ska man vara rätt så datorvana och tyvärr... alla sjuk-433 

sköterskor är inte fenor på datorer även om man dokumenterar, så kan de ett system men inte 434 

detta här som sker... som jag varit så är man nog mer bevandrad i olika, typ dem vi använder 435 

idag. Och jag tror att de som har gått bett och tyckte att det här är alldeles för komplicerat och 436 

man glömmer och liksom det här tar för lång tid och har då kanske inte haft den vanan av datorer 437 

som krävs och hoppat därför.  438 

HM  439 

Okej men bra. Slutligen då vilken inställning till smittspårningssystemet har de som du upplever 440 

influerar dig mycket eller mest? 441 

INF3  442 

Ja alltså... Alltså, jag tycker att de flesta tycker att… att det fungerar bra och att man får ut den... 443 

det man behöver få ut från olika system. Det som är lite trist, det är ju när det strular, tekniken 444 

liksom när man inte kommer för här är några buggar eller någonting annat. Men det har ju inte 445 

med själva systemet att göra utan det har ju med Region Skånes datornätverk att göra väl.  446 

HM  447 

Just det... Steget innan du kommer in i spårningssystemet alltså. Men vi kan fortsätta där va?  448 

MM  449 

Kanon. Yes. Nu kommer vi prata mer om andra omständigheter som gör att... antingen förbättrar 450 

eller försämrar arbetet med smittspårning, så till exempel upplever du att du har de verktyg och 451 

resurser som behövs för att använda smittspårningsystemet? Har du tillgång till material så som 452 

lathundar beskrivningar hur det ska användas? 453 

INF3  454 

Ja! Allting sånt... då när jag gick bredvid så drog jag ut i pappersform för jag tyckte det var så 455 

bra och ha med sidan och så titta. Men allting sådant finns på hemvisten. Det finns olika rutiner 456 
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för olika saker. Det kan ju vara så att patienter inte svarar till exempel. Trots att man har ringt, 457 

skickat sms, så svarar...man får inte tag på dem. Och jag tror många gånger att de inte kan 458 

svenska utan de har en telefon och de svarar bara på nummer som de känner igen eller har ett 459 

namn eller så och där kan man... det kan ju inte systemet göra någonting åt, men då finns det lik-460 

som... rutiner för hur gör man med dem patienter som gör upprepad provtagning, det finns en 461 

del... det har minskat, men som tror att de kan gå efter en vecka och få ett negativt test och så 462 

håller man på så. Och de slutar ju inte förrän man får tag på dem *skratt* för att man tror då att 463 

man kan flyga till London om man bara har ett negativt test och så sitter viruset i kanske 2-3 må-464 

nader. Men det finns det bra på hemvisten. Där finns alla tillfällen, det enda det inte finns det är 465 

information på alla språk. Det efterlyser jag.  466 

MM  467 

Men du känner att du har tillgång till den hårdvaran du behöver?  468 

INF3  469 

Ja ja ja.  470 

MM  471 

Yes så att vilka är det då om du bara kan ge några exempel på hårdvara till exempel din dator, 472 

telefon och så det har du också fått? 473 

INF3 474 

Ja 475 

MM  476 

Är det någonting där du saknar? Något som hade förenklat arbetet om du hade haft något mer… 477 

någon annan typ av.  478 

INF3  479 

Nää. Jag har en dator, jag har hörlurar om jag vill ha dom på mig när jag både sitter i teams möte 480 

eller ringer i telefonen så man kan liksom skriva samtidigt och telefon har jag så det här jag har 481 

och jag behöver.  482 

HM  483 

Är hörlurarna dina privata?  484 

INF3  485 

Nej de fick jag.  486 

HM  487 

Har du en mus?  488 

INF3  489 

Nej, det har jag inte utan jag har en styrplatta.  490 

HM  491 

Du känner att det räcker? 492 

INF3  493 

Jag är van vid det.  494 

MM  495 

Perfekt! Upplever du att du har kunskapen som behövs för att använda smittspårningssystemet 496 

väl? 497 

INF3  498 

Ja det har jag.  499 

MM  500 

Perfekt, du känner att du kan utföra det som systemet ber dig utföra? 501 

INF3 502 
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Ja. 503 

MM  504 

Upplever du att de olika delarna av smittspårningssystemet är kompatibla med varandra? 505 

INF3  506 

Ja.  507 

MM  508 

Det är de? Det är lätt att hantera informationen och i de olika systemen och föra över informat-509 

ion? 510 

INF3  511 

Alltså, man kan ju inte föra över… Jag menar man kan... det är ju att kopiera det liksom så... så 512 

att samma information matas ju in på, inte riktigt samma men mycket samma, både i Sminet 513 

smittskyddsanmälan och i PMO. Så man kan inte ta över därifrån.  514 

MM  515 

Nej anser du att det är ett problem att det inte går? 516 

INF3  517 

Nej. Alltså, det är... det låter som att det är mycket, men det går ju oerhört fort att dokumentera... 518 

det som tar det längsta tiden, det är ju oftast telefonsamtalen, men dokumentationen kring det 519 

hela går ju väldigt fort.  520 

MM  521 

Och tror du att man har någonting på nåt sätt hade kunnat effektivisera det om du hade varit så 522 

att de var kompatibla med varandra att det till exempel räcker att skriva information på ett ställe 523 

eller  524 

INF3  525 

Ja, det är klart. Skulle man skriva information på ett ställe och att det... Men det är lite andra frå-526 

gor också i smittskyddsanmälan ju än vad det är i PMO.  527 

MM 528 

Ja, men fint. Upplever du att det finns en särskild person eller grupp av personer att fråga om du 529 

behöver hjälp eller har problem? 530 

INF3  531 

Ja det tycker jag. Det finns ju en chattgrupp. En del känner jag sen tidigare, för de är precis som 532 

jag pensionärer som gärna jobbar lite nu i dessa pandemitider. Jag vet, det är någon som jag litar 533 

mycket på och som kan, kan lite mer än mig, jag kan inte registrera nya patienter i PMO till ex-534 

empel och det är inte någonting jag behöver lära mig heller utan då ber man om hjälp och får det 535 

fixat. Det är de som har jobbat med primärvården innan och liksom kan detta. Det har ju inte jag 536 

gjort. Jag tycker det är en mycket bra grupp och lägger man ut en fråga om någonting… det kan 537 

ju komma att frågor som man känner att vad ska man säga här? Skolbarn och ja allting, så får 538 

man svar i chatten, väldigt snabbt och jag tycker, upplever det, alla är inte så kloka, men man lär 539 

sig det rätt snabbt.  540 

MM  541 

Upplever du att arbeta i sånt här smittspårningssystem passar dig och ditt arbetssätt?  542 

INF3  543 

Ja, just nu gör det ju det. Men det är ju inte någonting… Jag hade ju aldrig gjort detta om inte det 544 

hade varit för pandemin såklart. Och då passar det ju mig väldigt mycket... väldigt bra att sitta 545 

hemma och slippa åka till sjukhuset, men hade det varit normala tider… jag vill jobba extra för 546 

att jag inte tycker det är så kul att vara pensionär, så hade jag ju gärna sett att man hade lite 547 
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arbetskamrater på plats och hade någonstans att gå och ett litet kontor så det är ju som reglerna är 548 

nu. Men ja, det är faktiskt väldigt roligt.  549 

MM  550 

Så du kan tänka det här är ett administrativt sjuksköterskeroll som du har då och kan du kunna 551 

tänka dig att ta an andra liknande roller i framtiden även om det inte är nu pandemi?  552 

INF3  553 

Ja kanske. För att jag tycker det är mycket roligare än vad jag hade förväntat mig och man har ju 554 

ändå viss, det är därför jag tycker det är kul att ringa, för då har man ju en viss kontakt med pati-555 

enterna och man får, det tycker jag är kul, man får en inblick i vad som händer runt om i Skåne. 556 

Bara sitta och klistra och klippa och mata in det inte kanske inte... men men variationen.  557 

MM  558 

Perfekt! Ja, det är så vi vår tid börjar dra ut, men om det är okej för dig så tar vi lite längre om 559 

det går bra? Men vi har bara några frågor kvar.  560 

INF3  561 

Jaja absolut, gör klart.  562 

HM  563 

Ja bra. Okej så att innan du började arbeta i systemet, vad var det för utbildning du fick och hur 564 

var den?  565 

INF3  566 

Ja, Jag hade ju turen då för jag kom väl in i mitten på oktober, ungefär. Då flyttade jag hem från 567 

landet och då kände jag att nu måste någonting att göra och då hade jag förmånen att få gå bred-568 

vid på ungdomsmottagningen i Lund. Och när jag gick bredvid så var det två andra och jag gick 569 

bredvid en förmiddag, som jag sa, eller det var hela dagen. Men på eftermiddagen försökte jag 570 

göra det själv. Men jag fick nästan fråga på varenda patient, så klart. För man hinner ju inte så 571 

många när... och då ringde vi till alla. Då ringde vi till alla för det var innan 1177 det här formu-572 

läret kom in. Och så gick jag bredvid en torsdag och så frågade jag om jag fick jobba där på fre-573 

dagen för att ha någon och kunna fråga direkt istället för att ringa. Och då gjorde jag det och jag 574 

tror jag behövde väl lite... någon hjälp om någonting liksom hur tar man bort det här plusset? El-575 

ler hur får jag ny journal eller någonting sådant som tar lite... sen var jag är självgående och min 576 

handledare per som var väldigt duktig och pedagogisk. Det var ju killarna på ungdomsmottag-577 

ningen som lär det upp oss ju [namn] och [namn] och [namn] och det var jättebra. Så kunde man 578 

ju antingen bara maila eller ringa om det var någonting man ville, så jag var väldigt nöjd med 579 

min bredvidgång.  580 

HM  581 

Du pratar om att senare kom det andra delar och så har det varit någon fortbildning eller så? 582 

INF3  583 

Ja ja har vi haft utbildning via teams, till exempel när det här formuläret 1177 kom. Även när vi 584 

skulle göra spårhandlingar på hushållskontakter var det en utbildning.  585 

HM  586 

Och hur var den? Fungerade den det bra?  587 

INF3  588 

Alltså, det är ju inte lika bra som att gå bredvid i live, det är stor skillnad, men ändå rätt så bra.  589 

HM  590 

Bra, var det mycket fokus på just hur systemet ska användas i de här utbildningarna? 591 

INF3  592 

Ja, det var det ju.  593 
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HM  594 

Det är ingenting som saknades i det med andra ord, i just system?  595 

INF3  596 

Nej, man fick ju, man fick ju liksom information och hur man skulle göra och sådär och sen så är 597 

det ju alltid så att när man använder det första gången så dyker det upp frågor. De frågorna har 598 

man ju inte på utbildning, man vet ju inte riktigt vad det är som ska komma.  599 

HM  600 

Men helheten var med andra ord att det var väl fungerande. Förstår jag det som?  601 

INF3  602 

Ja ja, det får man nog säga ja.  603 

HM  604 

Så nästa fråga här nu då är tycker du att de här systemen för smittspårning gynnar, eller förbätt-605 

rar, vården av patienten?  606 

INF3  607 

Alltså, det är ju ingen vård på det viset om... det har ju ingen betydelse. Nej, det kan man nog 608 

inte... 609 

det går ju inte att jämföra med... Men tänker IVA-system när man använder det för att vårda pati-610 

enter eller andra journalsystem. Utan här är det ju för att hitta och ge information. Det är ju ingen 611 

vård på det viset.  612 

HM 613 

Nej. Men om man ser ändå patientnyttan i att använda system för smittspårning var det någon-614 

ting?  615 

INF3  616 

Alltså patientnyttan. Då får jag nog säga att det är som störst patientnytta det är när man ringer 617 

dem. Som jag ser det, där gör vi störst nytta. 618 

HM  619 

Yes. Bra ja, det var den. Så nu till lite bredare bara för att få med in så vi har fått med hela din 620 

bild. Så vad ser du för fördelar eller möjligheter med att arbeta i smittspårningssystemet?  621 

INF3  622 

Fördelar... *tankepaus* 623 

HM  624 

Och vilka möjligheter skapar det?  625 

INF3  626 

Ja det skapar ju möjligheter till att göra en ordentlig dokumentation i patientens journal, som han 627 

vet att de har har genomgått en, en covid 19 infektion. Det skapar ju möjligheten för smittskydd 628 

att få bra statistik och hitta kluster i samhället eller på skolor eller på arbetsplatser. Genom att vi 629 

skickar in smittskyddsanmälan. Det är väl de fördelarna.  630 

HM  631 

Och då på samma sätt vilka nackdelar eller utmaningar tycker du det finns med att arbeta i smitt-632 

spårningssystemet?  633 

INF3  634 

Utmaningarna är ju att få dem som inte är svensktalande, det finns ju hjälp med tolk och så, ja. 635 

Jag har aldrig behövt använda det, men jag vet en del som har gjort det, men. De jag har ringt 636 

upp har varit bra på svenska eller har väntat att svara till att sonen och kommit hem och så har 637 

sonen tolkat eller, eller någonting, det har alltid löst sig på något vis. Men där är ju svårigheten, 638 

de som inte svarar eller som man hör, när man pratar med dem, inte riktigt förstår. Och då finns 639 



 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 101 – 

det inte någon information att skicka på deras språk jag återkommer till det. Jag har tagit upp det 640 

flera gånger idag och jag tycker det är så dåligt när det har gått så lång tid. Så det är den största 641 

utmaningen.  642 

HM  643 

Och det hjälper inte systemet dig på något sätt med att lösa så som det är?  644 

INF3  645 

Nej nej.  646 

HM  647 

Har du någon fråga där Max eller går vidare till nästa omgång av frågor. Så nu här och då så en 648 

lite större fråga också. Upplever du att det finns outnyttjade möjligheter kring att använda sy-649 

stem, datorer eller någon form av automatiska uppfinningar inom smittspårning? Gärna resonera 650 

fritt kring, kring det hela.  651 

INF3  652 

Alltså, det kan ju inte... det kan jag nog inte svara på. Det tror jag inte. Jag kan inte se något, men 653 

det kan ju bero på att jag inte förstår det. 654 

HM  655 

Det är också ett svar. Det är din upplevelse så det är jättebra. Då tar vi nästa. Ja, eller egentligen, 656 

är det någonting mer du vill tillägga som du tycker är viktigt inom användande och acceptans av 657 

smittspårning system? 658 

INF3  659 

Nä, jag har nog fått med det som jag har velat säga, tror jag. 660 

HM  661 

Det är ingenting mer som innan vi avslutar bara att du känner att du behöver säga för att mer be-662 

skriva din upplevelse av användningen av de här datorsystemen? 663 

INF3  664 

Nej. 665 

HM  666 

Vad bra. 667 

MM  668 

Underbart.  669 
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Appendix 6 – Transkribering intervju 4 1 

INF4 = Informant 4 2 

HM = Hilda Malmberg 3 

MM = Max Mellander 4 

  5 

HM  6 

Så då börjar vi väl med lite bakgrundsfrågor då? Vilket kön definierar du dig som?  7 

INF4  8 

Ja, manlig.  9 

HM  10 

Ja, och hur gammal är du?  11 

INF4  12 

Ja 50. 51 i år. 50 plus då.  13 

HM 14 

*Skratt* 50 plus. Hur länge har du arbetat med smittspårning?  15 

INF4  16 

Sedan i november.  17 

HM  18 

Ja, just det. Och vad har du för tidigare eller parallella roller inom vården?  19 

INF4  20 

Nej, alltså just nu har jag inga parallella, och tidigare i vården... Är väl en 30 år sedan jag job-21 

bade.  22 

HM  23 

Okej?  24 

INF4  25 

Så att jag är nog lite av en... Hybrid här jämfört med de andra, alltså, jag har ju då... en underskö-26 

terskeutbildning via marinen från början med värnplikt och med extra undersköterskeutbildning 27 

och extra akutsjukvård. Och så har jag jobbat som det i några år, i tidig 20 års ålder. Sen har jag 28 

inte jobbat inom sjukvård, jag har jobbat inom resebranschen. Jag har bakgrund som allt från... 29 

Hotelldirektör, och marknadschef och så vidare. Så att, men jag tyckte att det här var en, passade 30 

mig rätt bra, så det här tyckte jag var en viktig, om ni ska ha bakgrunden, varför jag gör det här, 31 

så är det så att jag tyckte var en viktig grej att vara med i och det passar mig ganska bra för att 32 

jag jobbar just nu med en del TV produktionsformatidéer, så jag gör det, Jag vill kunna jobba pa-33 

rallellt med det här, för det är mycket kvällar och helger. Jag jobbar med det och sen så kan jag 34 

jobba med det här på dagarna, så det passar mig. Och att jag får vara med och bidra så därför 35 

ställde jag frågan till [verksamhetschefen], läkaren som, som leder det här arbetet och om hon 36 

behöver hjälp nånstans oktober, november och hon sa ja, det behövs.  37 

HM  38 

Kanon.  39 

INF4  40 

Så jag har undersköterskeutbildning, med lite plus, och sen, men de flesta andra är väl sköterskor 41 

och läkare.  42 

MM   43 
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Men, men det är inget krav att ha, alltså, det är inget krav att vara sjuksköterska eller ha den ty-44 

pen av utbildning eller?  45 

INF4  46 

Tydligen inte, tydligen inte.  47 

HM  48 

Ja, men intressant. Jättebra. Ja, vilken typ av anställningsform eller sysselsättningsgrad har du 49 

inom smittspårningen?  50 

INF4  51 

Då är det timmar, då är det. Jag har ju timanställning kan man säga.  52 

HM  53 

Ja. Och hur många timmar i veckan eller vad ungefär, hur mycket jobbar du?  54 

INF4  55 

30, 40... Mellan 30 och 40 ändå faktiskt. Det är lite olika men snittar på en 30 till 40.  56 

HM  57 

Sen i november då ganska regelbunden?  58 

INF4  59 

Ja sen i... Då kanske var 10, 20 timmar i början, men sen ska jag säga sen från årsskiftet så ligger 60 

jag nog på 30, 30 plus.  61 

HM  62 

Ja, bra att veta bara för att förstå hur mycket timmar du har spenderat i det.  63 

INF4  64 

Jag jobbar med det, sen... Antalet timmar kan ju variera men dagar jobbar jag i princip varje 65 

måndag till fredag.  66 

INF4  67 

Någon helg också kanske, någon kväll.  68 

HM  69 

Ja, vad bra. Hur mycket tidigare erfarenhet har du av att arbeta med system?  70 

INF4  71 

Ja ganska mycket, alltså i och med tidigare, tidigare jobb och så jag var med och utvecklade både 72 

hemsidor och... lett sådana arbeten både som marknadschef och projektledare allt sånt så, allt 73 

från hemsidor till CRM-system och så vidare, så att det, visst det har jag absolut. Men jag har 74 

ingen erfarenhet av PMO det här sminet och de typer av system har jag inte jobbat i innan, förrän 75 

jag började här.  76 

HM  77 

Just det, för senast du jobbade i vården, så fanns inga sånna.  78 

INF4  79 

Nej och jag hade inte den typen av roller heller. Jag jobbade mer... ute. Nej jag hade inga sådana 80 

registrerande, administrativa, roller.  81 

HM  82 

Just det, men andra system då, mycket erfarenhet inom dem istället?  83 

INF4  84 

En del, ja.  85 

HM  86 

Och hur hög teknisk kompetens skulle du då säga att du har?  87 

INF4  88 

Utveckla, alltså menar?  89 
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HM  90 

Din egna bedömning av din tekniska kompetens.  91 

INF4  92 

Jaså tekniska, ja... Ja, alltså, jag är ingen... Jag har ganska bra övergripande koll. Jag kanske inte 93 

alltid har den detaljerade kollen och då pratar jag allt från sociala medier till webbsidor. Både att 94 

jobba backend då och den biten, men jag har... kan säga att jag ligger på en i reklam och kommu-95 

nikationsbranschen, så skulle jag säga att det ligger på 3 plus. I sjukvårds, inom sjukvård, kanske 96 

jag ligger på 4, om man ska jämföra med den där typen av, med allt.  97 

HM  98 

Just det, av 5 då?  99 

INF4  100 

Av 5 ja *skratt*  101 

HM 102 

*skratt* Det är relevant det ja. Ja, men förstår, jättebra. Det var bakgrundsfrågorna.  103 

MM  104 

Underbart, så vi vill nu att du går igenom hela processen som ni smittspårare gör för att genom-105 

föra smittspårning. Det tänker vi att du gör genom en fiktiv smittspårning. Så vi vill gärna att du 106 

berättar vilka system du öppnar, och beskriver varje val du står inför, och varje sak du kollar upp. 107 

Vi vill liksom helt enkelt höra hur du genomför en smittspårning genom bara ord. Vi har ju hört, 108 

vi kan ju systemen lite, men du får gärna liksom... berätta hur du gör och hur du tänker kring de 109 

här olika.  110 

INF4  111 

Om jag om jag tar dom på morgonen när jag börjar.   112 

MM  113 

Jättebra.  114 

INF4  115 

Utgår från det här läget, så... nu tänker jag högt här, så det kanske blir att jag... lite flummig i 116 

svaret, men. Eeehm. Vi har ju då tillgång, till ett, så vi får tillgång, har vi fått en. Jag har fått en 117 

mobil, en Iphone och sen har jag en... en HP dator, bärbar laptop. Funkar väldigt bra och sen så 118 

körde, jag sitter som sagt hemifrån och jobbar. På morgonen, så när jag börjar, så öppnar jag... Så 119 

startar jag upp outlook. Först är det det här Secure, alltså, först måste vi, RSVPN måste vi få 120 

igång då först. Det kan vara lite tjurigt ibland, framförallt igår. Men då var det hela... Alla vi som 121 

jobbar på distans hade problem igår, så det kan vara lite surt ibland, kan ta lite tid ibland. Och när 122 

jag pratar tid så säger vi alltså då pratar vi minutrar, vi pratar inte längre än så, men det är ändå, 123 

kan tycka att jag vill att det ska gå fortare.  124 

HM  125 

Ja.  126 

INF4  127 

Ja men och Outlook, går in och läser chefens... vill ha så detalj eller, alltså så, eller hur vill ni 128 

ha?   129 

HM  130 

Ja.  131 

INF4   132 

Läser första, läster chefens mejl som han skickat vid 8, [enhetschefen] då, skicka ett mail; Idag är 133 

det här som gäller. Fine, då vet jag det. Går kanske in på vårt intranät då, smittspårarnas intranät 134 

på Region Skånes sida och tittar om det någonting som dykt upp under natten, eller vad heter det, 135 
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helgen. Öppnar PMO. Registrerar, loggar in där. Öppnar också... Jag jobbar mycket med remiss, 136 

remissvar. Så jag går in på den som heter smittspårarhand.se är någonting. Jag vet inte längre ex-137 

akt för det har den stjärnmärkt, har den som favorit. Jag vet inte exakt vad den är. Och det är dem 138 

jag jobbar i främst, skulle jag säga. Och sen är det sminet så klart. Det blir på de system som jag 139 

jobbar i... Ja, dagligdags. Och sen genomför ett samtal. Eller sen går jag då in? Sen vet jag inte 140 

hur ni vill veta, hur jag genomför ett samtal eller?  141 

HM  142 

Ta från att du tar dig an en person, om man säger så.  143 

INF4  144 

Okej. Jag hämtar den, jag hämtar en... På listan som finns då på smittspårarhandsidan.  145 

HM  146 

Ja.  147 

INF4  148 

Remiss från vårdcentralernas remisser, plockar ut den, går in och kollar på personnummer, kopi-149 

erar personnumret och lägger in i PMO för att se om det är något specifikt om den här individen, 150 

eller index som det heter, det heter inte patient det heter heter index när man smittspårar har jag 151 

fått lära mig.  152 

INF4  153 

Och se så inte någonting som är knas eller någonting, eller nice to know om den här individen 154 

då, index. Sen tar jag helt enkelt det mobilnumret som står på remissen och ringer upp med min 155 

mobil. Och sen genomför jag samtalet, och det kan ju vara mellan, allt mellan 10 minuter till 45 156 

minuter och då man jobbar med remisser som jag gör mestadels så ringer vi upp ALLA. De som 157 

jobbar med 1177, de digitala formulären, de ringer ju bara upp vissa. De som liksom... någonting 158 

som är som ja. Som så sticker ut, som hade reagerat. Men vi det gäller vårdcentralsremisserna så 159 

ringer vi alla, så det kan vara bra att känna till. Jag jobbar 90% av mina. Det jag gör här. Remis-160 

sen. 95% remiss. Därefter så när jag... Har genomfört samtalet så. Eeehm. Skickar jag iväg, går 161 

in på PMO igen, gärna skicka iväg ett sms med smittspårar... vad heter det, smittskyddsblad. 162 

Som man då kopierar från 1177 sidan. Vill ni ha det så detaljerat, eller hur vill ni ha det?   163 

HM  164 

Mm, perfekt.  165 

INF4  166 

Säg till om det är för mycket detaljer, kan jag, eller om det... Och efter det så ja, då gör jag då 167 

checklistan i PMO, skriver i, registrerar det som smittspårning. Och vad är det mer, man går in 168 

som åtgärd, gör man någonting, så är det någonting mer som jag inte kunde kommer på. Sitter i 169 

ryggmärgen alltihopa.  170 

HM  171 

Ja.  172 

INF4  173 

Så det är de 4, 4 momenten eller flikarna, jag går in på i PMO så är den klar. Och sen går jag i 174 

tillbaka till... Eeeh. Till remissvaret där det står om den här index, kopierar personnumret igen, 175 

och går in, öppnar upp sminet och registrering där i  sminet. I fallande skala, det som står, man 176 

ska göra. Och sen skickar jag iväg den, skickar på send. Därefter går jag in och så trycker jag på, 177 

alltså in i remisserna igen, trycker på behandlad. Och sparar. Och sen så går jag in och tar nästa, 178 

börjar om igen.  179 

HM  180 

Ja men jättebra.  181 
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MM  182 

Bara så att vi ska förstå; vad är skillnad från här med remiss. Hör du mig?  183 

 [Prat om strul med uppkoppling] 184 

• MM kastas ur konversationen  185 

INF4  186 

Var det så ni ville ha det beskrivet ungefär?  187 

HM  188 

Ja men det var jättebra! Det är precis vad vi är ute efter. Jag kan ju egentligen ta det medans Max 189 

är borta, att det är hela den här processen, från första systeminteraktionen till sista, och allt som 190 

görs där som är vad vi vill undersöka. Framöver kommer vi säga smittspårningssystemet, och det 191 

vi syftar på då är alltså alla de här systemen, hemsidorna... ställena då som du då genomför en 192 

smittspårning på en person i. Och.. Ja, då inkluderas ju även telefonsamtal och så, men vi fokuse-193 

rar ju mycket på datorprogrammen och hur de fungerar. Ehm. Nu ska vi se om Max vill komma 194 

tillbaks innan vi tar nästa fråga.   195 

*väntar lite och småpratar*  196 

Nä, jag kör. Ja. Finns det något tillfälle i den här processen då, som du hittat ett eget sätt att ge-197 

nomföra en uppgift på eftersom att systemet på något sätt begränsar dig?  198 

INF4  199 

Alltså grejen är såhär att jag är ju egentligen Mac-användare och har varit i alla år. Så det är ju 200 

för det första, det är ju en liten kulle för mig, ett litet vägbump, sedan jag började på HP, på PC, 201 

faktiskt. Det tog ett tag för mig att komma in i det och jag kan inte kortkommandona riktigt och 202 

det stör mig lite.  203 

• MM kommer tillbaka in i konversationen.  204 

MM  205 

Hej, ursäkta, det är någonting, så ja, fortsätt.  206 

INF4  207 

Nej, som jag sa så här på, jag fick första frågan. Jag är ju egentligen en mac användare och har 208 

varit i alla år så att det är lite... Det är lite vägbump för mig att komma in, när jag kom in i no-209 

vember, december, och börja och titta på, eller som jobba i PC. Och det har hämmat mig lite med 210 

kortkommandon och sånt som man ju annars kan med mac väldigt bra. Så det gör väl också att... 211 

Att snabbheten jag ökar för varje dag. Det går fortare och fortare klart. Det är ganska hyfsat 212 

schysst lätt att kunna klicka sig vidare i de olika systemen. Men just kortkommandona hade jag 213 

väl kunnat lära mig bättre på PC. Vad var frågan exakt nu, jag kommer inte ihåg?  214 

HM  215 

Ja det är helt klart ett hinder, men om du hittat några andra så, egna sätt att komma runt syste-216 

met.  217 

INF4  218 

Jag vet inte, asså jag vet inte riktigt hur andra jobbar för jag hade ju bara en utbildningsdag, en 219 

halv dag eller ja, en dag knappt, som jag var på... Ungdomsmottagningen i Helsingborg, vilket 220 

var fantastiskt. Två bra kollegor som, som guidar mig där. Men det var ju hur de jobbar och så, 221 

så att, och de jobbar ganska lika märkte jag när de körde där så att det finns säkert saker jag har 222 

gjort under resans gång som både tar längre och snabbare tid. Men just kortkommandona kan lik-223 

som vara någonting som jag kan känna. Det går rätt fort ändå, det gör det visst, men det skulle 224 

det kanske hämmar mig i några sekunder.  225 

HM  226 
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Just det. Men du har inte någon gång fått en instruktion där du sen gått runt den instruktionen för 227 

att du vet ett annat sätt att göra det?  228 

INF4  229 

*skratt* Säkert.  230 

HM  231 

Eller någonting om vi kan komma på något.  232 

INF4  233 

Jag har säkert gjort det, *skratt* Man... Men...   234 

HM  235 

Annars tar vi nästa fråga bara.  236 

INF4  237 

Ja kommer jag på något så hojtar jag till sen.  238 

HM  239 

Svaret kan helt enkelt vara nej, också och det går jättebra *skratt* Då, så. Då ska vi gå in på de 240 

här frågorna som kommer ur litteraturgenomgången vi har gjort inför detta. Det är ett gäng frågor 241 

och du får gärna svara så utförligt du kan på dem. Vi ber dig förtydliga om det är något du und-242 

rar. Så vilka fördelar upplever du att smittspårningssystemet ger smittspårningen? Just att an-243 

vända datorsystemen vi pratade om.  244 

INF4  245 

Alltså det ger ju... När man har gjort det här så efter ett tag så är det med viss trygghet för alltså... 246 

Det värsta som kunde varit är om det hela tiden vi hade varit någon som suttit och utvecklat nytt. 247 

För nu är det lite ryggmärgsaktigt och vilket, det kan väl kanske kan vara negativt också, men 248 

men, jag tror att det här med, jag vet exakt hur jag ska klicka, hur jag ska ta mig fram och det är 249 

väl kanske inte modernaste snittet på det man ser i de här systemen. Men, de känns lite gamla 250 

faktiskt, men det okej. Tycker det är helt okej.  251 

HM  252 

Mmm. Men, så de här systemens fördelar, alltså fördelar med att använda de här systemen, är det 253 

tydligt för dig?  254 

INF4  255 

Ja, det är det, men jag hade ju kanske tyckt att man skulle kunna integrera så att de här 3 syste-256 

men, sminet och remissvaren och PMO, att det var ett och samma. Så man slapp att hoppa mel-257 

lan. Och när jag lägger in personer med en gång, alltså, det är sådana saker. Det är ju repetition. 258 

Alltså lägger nu, jag får kopiera en, ni hörde själva i början, jag får ju kopiera personnumret ett 259 

antal gånger. Telefonnummer om det är så att det inte ligger inne i... Ska jag skicka 3 sms, till ex-260 

empel, till samma person. Ett som handlar om, ett smittspårningssms som handlar om patienten, 261 

den som är påvisad, påvisad covid 19, en för hushållskontakterna och en för nära kontakter. Och 262 

så kanske man ska ha den arabiska Då kanske 3, 4 SMS ska skickas och är det då så att inte lig-263 

ger inne i PMO, så får man liksom kopiera in det flera gånger och hoppa mellan. Så hade den 264 

räckt för att lägga in  personnumret en gång, telefonnummer kanske en gång, för det är så att 265 

vissa telefonnummer är gamla och jag har hört mig för lite grann om vi kan uppdatera, men det 266 

kan vi inte göra för det om jag skulle lägga in en förändring i systemet så, över natten, så kom-267 

mer det ändå om en patient har flyttat så kommer jag, har jag förstått går det, korskörs det mot 268 

folkbokföring varje natt. Så det kommer ändå? Ja, det finns ju så, det är ju, jag skulle ju faktiskt 269 

kunna sitta här och ändra adressen för att, till korrekt adress. För det är ganska ofta, eller ofta, 270 

men då och då, dyker upp. Men. Telefonnummer man byter. Det är någon som har gått i pension 271 

och har inte kvar sin arbetstelefon, eller man har flyttat eller man har liksom ja. Och så vidare. 272 
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Skulle jag kunna uppdatera det, men det är tydligen, har jag förstått, så kan jag inte det. Eller jag 273 

kan göra det, men det finns inte kvar 24 timmar senare.  274 

HM  275 

Just det. Mmm. Ja, det är ju...  276 

INF4  277 

Det hade kanske landstinget eller region Skåne sparat lite tid på, energi på, och framförallt ha 278 

uppdaterade kunddatabaser. För vi sitter ju nu och ringer ju i princip runt halva Skåne.  279 

HM  280 

Ja, just det. Men upplever du ändå i stort att smittspårningssystemet är användbart och hjälper 281 

dig i ditt arbete?  282 

INF4  283 

Ja, det är klart det gör. Alltså jag har ju inget att jämföra med på det sättet. Alltså jag jobbat i den 284 

här... Den här typen av, av liksom, system innan, så. Jag har i för sig jobbat en hel del med, med 285 

resebokningar. Om man skulle kunna jämföra den med det så är ju det oftast, det finns ju en... 286 

Om man jämför näringsliv och... Region, så är det jävla skillnad för det handlar om, på närings-287 

liv ska det gå fort. Det handlar om att tjäna, spara pengar, kunna sälja fort. Här skulle vi också 288 

kunna spara mantimmar om systemet är, är uppdaterat och modernt, så det är klart att det skulle 289 

ju kunna ge oss en snabbare och flinkare hantering. Vi skulle spara mantimmar, och kvinnotim-290 

mar.  291 

HM  292 

Just det, men det hjälper dig i ditt arbete att det finns det här systemet?  293 

INF4  294 

Ja, absolut, jag menar... Ja, hade varit... en... ett excelark annars eller va det hade varit liksom. 295 

Det är klart att här är det... Det funkar, det funkar ju bra. Jag menar, jag sitter ju, vi har ju inte 296 

ens... Tänkt tanken att behöva gnälla för jag tycker det funkar. Men nu när jag möjligheten, lik-297 

som, att tänka till när ni ställer frågorna, det är klart att det finns, om jag jämför med hur Vingre-298 

sor eller... liknande när man, om som, om man som säljare sitter och säljer en resa eller liknande, 299 

så det är klart att det är ju, interface och allt, det är ju helt olika alltså, användarvänligheter.  300 

HM  301 

Ja. Mm.  302 

INF4  303 

Men användarvänligt? Ja.  304 

HM  305 

Ja, har du någon, har du någon särskild situation som, ehm, där systemet komplicerar till proces-306 

sen att smittspåra?  307 

INF4  308 

Det är när... det hänger sig. För det, det kan hända, och så du tänker på PMO. Det kan låsa sig 309 

eller hänga sig ibland och då kanske jag fyllt i en hel, man fyller i en checklista, det går ganska 310 

fort i och för sig, det tar väl kanske någon 1, 2 minuter att fylla i en sån, men, men det är ju irrite-311 

rande när man har gjort det i en minut och 29 sekunder och så sista raden så hänger det sig.  312 

HM  313 

Just det.  314 

Det är inte ofta det händer, och det kan ju hända alla system, men är det något som hänger sig, så 315 

är det PMO. Det kan bero på att vi sitter på distans också, det vet jag inte.  316 

HM  317 

Nej men det komplicerar ju till processen, det förstår jag.  318 
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INF4  319 

Ja, men övriga system funkar, men det är PMO som hänger sig.  320 

HM  321 

Upplever du att användning av smittspårningssystemet låter dig utföra dina uppgifter mer effek-322 

tivt?  323 

INF4  324 

En gång till.  325 

HM  326 

Upplever du att användning av smittspårningssystemet låter dig utföra dina arbetsuppgifter mer 327 

effektivt?  328 

INF4  329 

Ja, så som jag sa innan vad, vad finns det jämföra med? Ett Excelark? Ju menar ja, det är effek-330 

tivt utifrån de förutsättningar vi har och de system vi har så tycker jag ja, det är effektivt, men det 331 

skulle kunna vara effektivare i form av integration mellan de olika systemen, och det är inte sä-332 

kert det går. Men, det skulle på något sätt kunna koppla på dem som man slipper och skriva in 333 

samma saker flera gånger, om samma person.  334 

HM  335 

Just det, Bra. Tar du över Max, på nästa?  336 

MM  337 

Absolut. Så upplever du att smittspårningssystemet är enkelt att använda?  338 

INF4  339 

Ja, jag tycker det är, jag menar jag tycker, än en gång, kunde varit integrerat, men jag tycker att 340 

ja, det är, det är enkelt och måste säga att det är enkelt att lära sig faktiskt. Alltså det var ganska 341 

enkelt att komma in i det. Och det är väl olika, men jag har kanske en... en ganska hög erfaren-342 

hetsgrad av om sådana, eller att jobba i system men, men ja, det är ganska lätt att komma ihåg 343 

och det är svårt att göra fel. Och det är ju väldigt viktigt.  344 

MM  345 

Mmm.  346 

INF4  347 

Att det ska vara svårt att kunna göra fel.  348 

HM  349 

Ja just det.  350 

MM  351 

Perfekt, då svarade du egentligen på min nästa fråga där också, men om vi bara, vilka delar och 352 

situationer eller steg upplever du enkla och vilka är svåra? Finns några specifika delar som 353 

tycker är svårare och några som är lättare?  354 

INF4  355 

Nej, det finns inte, nej. Det kan kanske vara, om jag är inne på vårt intranät. Och där, och då, det 356 

handlar om att söka information och hitta information och uppdateringar och sånt. Där kan vara 357 

rätt rörigt. På smittspårarnas intranät, alltså tanken är god, och det finns där, och vet man var det 358 

finns så vet man hur, man sätter igång så vet man men har man inte varit... Om jag ska söka efter 359 

en viss sak så är svårt att veta vart jag ska hitta det.  360 

HM  361 

Intranätet, är det hemvisten?  362 

INF4  363 

Ja.  364 
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HM  365 

Ja bra.  366 

INF4  367 

Smittspårarnas, vi har ju en egen, hemvisten där som är, ja.  368 

HM  369 

Ja, bra, bara, så vi förstår vad du...  370 

INF4  371 

Ja, det det är också, jag kommer ju lite från näringslivet och så ja, då är det väl lite sådär.  372 

HM  373 

Nej men absolut inte, vi vill bara kunna länka samman andras åsikter och sådär som vi hört. Mm, 374 

fint.  375 

MM  376 

Mm. Upplever du att det är enkelt för dig att bli en skicklig användare av smittspårningssyste-377 

met?  378 

INF4  379 

Ja, det tycker jag. Jag tror, att... det tror jag. Jag tror det tror jag nog... Har inte så mycket kontakt 380 

med andra kollegorna, men jag tror jag, hoppas jag att de flesta känner och tycker att det är 381 

ganska enkelt att bli bra på. Man behöver några dagar. Och så kom jag in i det. Det som är rörigt 382 

i här, det är skönt... Om man säger såhär, det är stabilt och skönt att inte det ändrar sig så mycket 383 

i systemet. För vi har så oerhört mycket annat hålla reda på för vi får så nya, mycket, direktiv 384 

varje vecka, om vad som gäller med... med covid och... ja, föreskrifter och sånt. Så då är det 385 

skönt att systemet är *skratt* likvärdigt från dag till dag eller vecka till vecka och det inte är 386 

massa... Det är så oerhört mycket liksom direktiv som ändrar sig hela tiden. Av naturliga skäl, av 387 

naturliga skäl.  388 

MM  389 

Bara för att jag ska få en tydligare bild också. Det här remisshanteringen som du gör, är det 390 

någonting som du gör för att du är en bättre användare eller är det någonting som du gör för att 391 

du har med avancerade kunskaper? Eller varför har du fått den uppgiften? Är det någonting som 392 

någon har gett till dig eller?  393 

INF4  394 

Neej, ja det är, utan det var helt enkelt nej. Det finns ju inget, och det finns ingenting med, med 395 

varken min, min rang eller, eller min bakgrund eller... sjukvården och så. Eller att jag, alltså un-396 

dersköterska eller sjuksköterska, utan det handlar nog om nu, och nu tänker jag högt här, det 397 

handlar om att... De frågade för en tid sedan, vid årsskiftet, att är det någon som, vi behöver lite 398 

hjälp med... Vi behöver ha några som jobbar med remisser... Vem kan tänkas hjälpa till och då sa 399 

jag, ja, och sen har jag blivit fast där, *skratt* har jag blivit kvar där.  Jag tycker det är kul. Jag 400 

tycker är kul att ringa, sitta och ringa.  401 

MM  402 

Mm, trevligt. Ja, bra, då går vi vidare.   403 

HM 404 

Yes. Ska vi se här. Vilken inställning upplever du att din närmsta chef eller ledare har till an-405 

vändning av smittspårningssystemet?  406 

INF4  407 

Bra, för han är duktig själv. Han är sjuksköterska. Han som är närmast. Han är, [enhetschefen] 408 

då, han är en... Det är bra, för han har koll själv och om jag har en fråga så kommer han tillbaka 409 

snabbt med svar. Så det är precis så det ska funka så att jag, finns bara positivt att säga om det.  410 
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HM  411 

Och är det den känslan? Om vi försöker förstå vilken känsla han förmedlar ut... som är hans in-412 

ställning, så?  413 

INF4  414 

Ja han förmedlar ut ur kunskap och han har gjort det här... Han är ju, har ju själv suttit som smitt-415 

spårare hela förra året och sen så vart han avdelnings, eller chef, för smittspårningsenheten nu då. 416 

I januari, februari någonstans. Så han, han kommer ju... Han har ju jobbat, han har jobbat. Han 417 

kommer ju inte utifrån då utan att har ju själv, kommer inifrån.  Så han kan det här.  418 

HM  419 

Mmm. Och då...  420 

INF4  421 

Och uppdateras, eller han, jag märker också att han... Bara för att han har blivit den chefen för 422 

avdelning så sitter han inte liksom, utan han uppdaterar sig själv hela tiden också så att han har 423 

full koll.  424 

HM  425 

Förmedlar han en positiv inställning till användande av de här systemen?  426 

INF4  427 

Absolut. Ja, absolut, jag bara tänker på något någon vinkling, vi kan hitta där. Nej, nej, positiv.  428 

HM  429 

Och känner du dig influerad av det?  430 

INF4  431 

Absolut. [enhetschefen] är vår största influenser. *skratt* Nej men alltså inte ja, alltså det nej, 432 

men det, det är väl bra att ha en chef, även om vi har ju nästan ingen kontakt alls, utan det är så 433 

här att vi sitter hemifrån och jobbar har jag frågor, vi har en chatt och just det, vi har ju en chatt 434 

också, på teams. Den har jag också, och jag... Läser lite där ibland, och det är många frågor som 435 

dyker upp. Men det är många som, 1177, de som har då de här digitala formulären som ställer 436 

massa frågor till varandra, så jag är inte så engagerad där. Jag läser lite ibland. Min relation till 437 

chefen är att vi, vi har avstämning varje, hela gänget har avstämning varje tisdag förmiddag. Och 438 

sen har jag några frågor som mejlar jag och det kanske är en i veckan.  439 

HM  440 

Just det, men då förmedlas inställningen genom det här så. Upplever du att de som bär högre an-441 

svar har varit snälla och hjälpsamma vid anställning av det här smittspårning systemet?  442 

INF4  443 

Ja, det känner jag. Och det är ju, den som jag har kontakt med i så fall lite grann, det är ju [verk-444 

samhetschefen].  [verksamhetschefen] som då är, kommer sluta nu, eller hon kommer inte att 445 

vara chef för den här avdelningen, men hon har funkat... Det funkade också jättebra. Hon har 446 

också koll på systemen känner jag.  447 

HM  448 

Ja, bra. Upplever du att dina kollegor varit positiva till användning av smittspårningssystemet?  449 

INF4  450 

Ja. Sen är det ju, ja så det har varit, absolut. Sen har vi kommit in lite olika i det här. Jag kom ju i 451 

november, några kom in i, alltså en säger så här, de som hur många som är... Sjuksköterska som 452 

jobbar ordinarie på någon avdelning någonstans. De har ju fått jobba, framförallt på ung-453 

domsmottagningarna. Har fått jobba med det här under hela förra året. Sen har det kommit in lik-454 

som pö om pö, gamla avdankade sköterskor och läkare och undersköterska som jag. Och fått lära 455 

oss det här. Och har väl kanske olika kunskapsgrad? Både som med smittspårning, men även 456 
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olika system. Och jag märker väl ibland att på veckomötena kan det dyka upp, och det man ser i 457 

chatten, det kan dyka upp frågor, men det handlar ju bara om att man kanske inte har fått den in-458 

formationen när man utbildar sig. Och det är smådetaljer. Det är inget ingen som irriterar sig på 459 

större saker vad jag märker. Och inte jag heller.  460 

HM  461 

Nej, vad bra. Har du upplevt något motstånd alls bland anställda till just användningen av de här 462 

smittspårningssystemet?  463 

INF4  464 

Förutom vår strejk hela förra veckan? Nä jag skoja.  465 

HM  466 

*skratt*  467 

INF4  468 

Nej... Det tycker jag inte alltså. Nej, nej, jag har inte, utan som sagt, det är att man har kanske 469 

frågor på små detaljer på en särskild flik eller rad eller hur ska jag fylla i här, och då har man 470 

kanske inte den, då är det med att man har den frågan till smittskydd.  471 

HM  472 

Ja.  473 

INF4  474 

När vi har de veckomötena och frågar, var ska jag, hur ska jag fylla i vid sånt här svar? De är 475 

mer sådana frågor. Det är inte om själva systemet.  476 

HM  477 

Så ingen del av systemet som?  478 

INF4  479 

Nä, det kanske är mer formuleringen på frågorna, eller i taggarna, liksom i... där man ska fylla i 480 

alltså hur det är formulerat som har man har på, inte om systemet.  481 

HM  482 

Nej, bra. Och som en sista på detta området är då vilken inställning till smittspårning systemet 483 

har de som du upplever influerar dig mycket?  484 

INF4  485 

Vilken inställning?  486 

MM  487 

Mmm.  488 

INF4  489 

Nej, den är god. Den är alltså, det är väl det folk kan reta sig på, jag inkluderad, det är ju som 490 

igår när det låg nere hela förmiddagen och då pratar vi ju 1177. PMO. Det är, alltså det var nog 491 

RSVPN som var... som var körigt där som... som själva systemet. Men det är ju, gör att vi kan ju 492 

inte jobba på en hel förmiddag och där var ju irritation. Och det märkte jag, det var ju alla oavsett 493 

om du hade... Det var en läkare eller sköterska eller vad det var som var irriterad över det. Det 494 

kommer ju direkt till chatten, men det blir ju mer så att man försöker informera varandra; nu är 495 

det igång eller nu ligger det nere för mig, hur ser det ut för er? Där är ju chatten ganska bra, så 496 

den funkar ju av den anledningen.  497 

HM  498 

Bra.  499 

INF4  500 

*mummel*  501 

HM  502 
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Inget annat nä?  503 

INF4  504 

Nä.  505 

HM  506 

Dåså.  507 

MM  508 

Kanon. Då kommer vi prata lite om andra omständigheter som gör att, att som gör det lättare för 509 

er att smittspåra då. Så undrar jag om du upplever att du har de verktyg och resurser som behövs 510 

för att använda smittspårningssystemet?  511 

INF4  512 

Jag skulle. Det här kanske jag får om jag vill. Jag skulle faktiskt behöva om man säger resurs 513 

skulle jag behöva ordentliga hörlurar och en ordentlig mus, för det har jag, det är hemkört nu. 514 

Det är hemmagrejer. Jag har ju, jag skulle kanske behöva, men det är ju vad jag själv tar mig för 515 

att göra. Men det kan jag känna att just... Jag skulle behöva ha bättre. Headset. Jag sitter med 516 

vanliga iphonehörlurar och det blir rätt jobbigt efter en dag. Men annars så, vad var frågan?  517 

MM  518 

Upplever du att du har de verktyg och resurser som behövs för att använda smittspårningssyste-519 

met?  520 

INF4  521 

Ja, annars så har vi det absolut. Och allt, jag menar det och det räcker med en dator och telefon.  522 

MM  523 

Ja precis. Men du tror att en mus och höll då här effektivisera ditt arbete eller hade gjort det mer 524 

accepterande av systemet?  525 

INF4  526 

Ja eftersom att... Det är detalj i sammanhanget det är... det ligger det, det kan ni klippa bort 527 

*skratt* alltså det är inget. Det är mest var att jag själv varit lite lat.  528 

HM  529 

Men det hade ökat bekvämligheten i arbetet?  530 

INF4  531 

Ja.  532 

MM  533 

Precis, perfekt. Har du tillgång till sådana material såsom lathundar och beskrivning hur man ska 534 

använda systemet?  535 

INF4  536 

Det har jag säkert.  537 

MM  538 

Ja? *skratt*  539 

INF4  540 

Nej, jag är väl lite självlärd där. Alltså jag har fått lära mig av de här på ungdomsmottagningen i, 541 

höstas. Sen har ju jag... Jag har aldrig varit inne och tittat, ja, det finns säkert på hemvisten, men 542 

jag har alltid behövt göra det. Eller jag kanske skulle behövt det, men har aldrig gjort det. Utan   543 

man lär sig som man, man överhör vad andra skriver i chatten eller vad, vad tisdagsmötena och 544 

så lär man sig utifrån det. Men nej, jag har faktiskt aldrig varit inne i någon lathund.  545 

MM  546 

Ja.  547 

INF4  548 
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Och jag fick väl någonting, men det var nog mest installeringsbitar när man var ny. Nej, det var 549 

nog mest installeringen av olika... Kort och sådär. Vi har ju sånnadär kort, minneskort en sån här 550 

säkerhetskort.  551 

HM  552 

Ja, men du har inte heller saknat något då?  553 

INF4  554 

Tydligen inte. Nej.  555 

MM  556 

Nej *skratt*. Underbart. Upplever...  557 

INF4  558 

En massa grejer på mig, så kan jag gå till [enhetschefen] morgon och kräva grejer.  559 

HH  560 

*Skratt*   561 

MM  562 

*Skratt* Upplever du att du har kunskapen som behövs för att använda smittspårningssystemet 563 

väl?  564 

INF4  565 

Eftersom det är ganska enkelt. Det är lite gammaldags, men det är ganska enkelt. Så tycker jag 566 

att, och jag är bara inne där jag ska vara inne, att... Ja, jag tycker det är ganska enkelt, tycker jag 567 

har det jag behöver. Jag gör inte mer än det. Jag går inte utanför, med mina... mina liksom, mitt 568 

tjänsteuppdrag.  569 

MM  570 

Perfekt. Det är lite liknande frågor som du egentligen redan svarat på, så det kanske du märker, 571 

men upplever du att de olika delarna av smittspårningssystemet är kompatibla med varandra?  572 

INF4  573 

Nä, det var där de inte, alltså det är 3 olika system man inne ju; sminet, PMO och där man häm-574 

tar remisserna. De hämtar, den är väl region Skånes eller 1177s, ligger väl under 1177 tror jag 575 

den här remissen.   576 

Nej de pratar inte alls med varann. Det finns ju inget kompatibelt alls.  577 

MM  578 

Och det är alltså?  579 

INF4  580 

Det är jättesynd för det hade vi sparat minutrar på. Timmar på en vecka.   581 

MM  582 

Så är det. Det är ju ganska många som smittspårar, så det kan stämma. Upplever...  583 

INF4  584 

Det här är, alltså effektiviteten skulle kunna vara större med smidigare nya system, integrerat.  585 

MM  586 

Perfekt. Upplever du att det finns en särskild person eller grupp av människor att fråga om du be-587 

höver hjälp eller stöter på problem med systemet?  588 

INF4  589 

Mm, jag har 2, 3 som jag mejlar eller chattar. Som har bra kunskap och som svarar snabbt. Och 590 

det är alltså kollegor, det är sjuksköterskor som sitter på Malmö och Lund sitter väl lite så 591 

mycket, som jag kan, och de är, ser jag att de jobbar så drar jag iväg ett mess eller något till dem 592 

så får man svar direkt. Väldigt, väldigt hjälpsamma, väldigt trevliga.  593 

HM  594 
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Bra.  595 

MM  596 

Ja. Upplever du att arbeta i sånt här smittspårning system passar dig och ditt arbetssätt?  597 

INF4  598 

Ja, jag har inget att jämföra med, så att jag alltså utifrån det, det som är uppdraget, så jag har full 599 

accept på det. Ja.  600 

MM  601 

Har du... Hur har din inställning till att ta dig an andra eller liknande administrativa sjuksköters-602 

keroller sen när det här är över då, när pandemin och lagt sig. Hade det varit någonting du kan 603 

tänka dig eller om du har...?  604 

INF4  605 

Nej, men alltså, jag ser det här som en... Som en... 1, jäkligt kul att få kul och viktigt att kunna få 606 

hjälpa till och sen så tjänar man lite pengar på det. Och... Alltså det viktigaste att man kan vara 607 

med och får vara med och bidra, för det kommer jag känna när det här, allt det här är över sen, 608 

kommer jag känna att jag gjorde något. Det är viktigt för mig. Och jag känner också att… Vad 609 

var frågan?  610 

MM  611 

Om du, efter pandemin har lagt sig...  612 

INF4  613 

Ja just det. När det här är över... Jag kan tänka mig att jag kanske kör här fram till och med au-614 

gusti nåt sånt och efter det så tror jag inte att det kommer att... vara kvar, för att ta mitt kontrakt 615 

av naturliga skäl kommer, kommer att försvinna eller rinna ut i sanden och det är liksom vinna 616 

vinna situation för båda parter.  617 

HM  618 

Känner du att din inställning till att jobba, ändå mot system på det här sättet, har förändrats något 619 

i att du har gjort det? Förstår du frågan?  620 

INF4  621 

Ja, jag sitter, jag sitter aldrig så här. Jag tänker på hur jag... Om jag skulle helikopterperspektiv 622 

titta på mig själv när jag jobbar. Jag tror aldrig jag svurit eller så här fan, eller slagit i liksom, du 623 

vet så. Jag hade aldrig, aldrig varit... Jag, jag tycker att det är utifrån förutsättningarna, tycker det 624 

funkar helt okej och jag har... Av den erfarenhet jag har sedan tidigare som jag säger; ja visst, det 625 

skulle kunna vara bra mycket mer modernt. Men nej, det funkar. Det funkar. Jag har, ja och man, 626 

jag tror också att man är lite... i på grund av eller tack vare covid19 hur man ser det, så tror jag 627 

att man är mer accepterande i det mesta. Jag är glad att det, livet går runt, att det funkar. Så att 628 

jag kanske hade haft en annan inställning om det varit... Jag hade nog haft en helt annan inställ-629 

ning om det här, säg att det hade varit ett, ja jag hade  630 

bokat resa eller något, nu var det många år sen jag gjorde det men, alltså suttit med något sånt 631 

system. Då hade jag kanske haft en annan, tyckt det var föråldrat eller liksom haft annat... Men 632 

jag tycker att det finns en accept på något sätt från min sida.  633 

HM  634 

Ja. Intressant.  635 

INF4  636 

Jag tror att, hade jag jobbat längre med det så hade jag ju velat, inom något års tid, att det skulle 637 

varit ett integrerat system.  638 

HM  639 

Just det. Mmm.  640 
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INF4  641 

På något sätt, så har jag en... Accepterar, jag vet det, eller, men man kan jag vara med och bidra 642 

och tycka till som nu, men framförallt också säga att vi kan utveckla det här på något sätt. Sättet 643 

att jobba eller hur, hur, hur det ska se ut och så vidare. Användarmässigt, så, så säger jag vad jag 644 

tycker.  645 

HM  646 

Toppen.  647 

MM  648 

Underbart.  649 

HM  650 

Nu går över till lite övriga frågor. De här lite öppnare helhetsfrågorna.  651 

INF4  652 

Mm.  653 

HM  654 

Du har varit inne på det här förut, men vad för utbildning i hur man arbetar i systemet fick du in-655 

nan du började och hur var den?   656 

INF4  657 

6 timmar utbildning i, och då var det ju, och sen har vi fått någon halvtimme i remissgrejen. Men 658 

det är väl, det är det jag fått och det har, tycker jag har räckt. Och det kanske är så att jag sitter 659 

och gör... Det tror jag inte, men det kanske är så att jag, jag skulle kunna vara jättemycket effek-660 

tivare för att de 2 som utbildar mig jobbade på ett visst sätt, men så finns det någon som sitter i 661 

Malmö som har jobbar, jag sitter i Helsingborg då, men så sitter det någon i Malmö som har ett 662 

helt annat sätt att jobba och göra det på dubbel så snabb hastighet. Även det här med kortkom-663 

mandon som jag sa att jag, det och det får ju skylla mig själv för att jag inte lärt mig i PC-form.  664 

HM  665 

Förstår, men överhuvudtaget nöjd med utbildningen förstår jag?  666 

INF4  667 

Ja, det tycker alltså? Ja, absolut ja.  668 

HM  669 

Inget du saknade eller?  670 

INF4  671 

Nej och det var snabbt, och likadant här med att, att få dator, det kan jag också lägga till, att få 672 

dator och telefon gick jättefort. Vi åker ner till Lund. Jag började som... vart ju, jag skrev på pap-673 

per och sen så tjofftjoff, allt klart. Åkte ner till Lund och hämta data och telefon. Det jag var 674 

tvungen att göra var att sitta utanför min lokala vårdcentral. Eftersom de har ett särskilt wifi?  675 

HM  676 

Jaha, okej!  677 

INF4  678 

Och jag var tvungen att koppla upp med första gångerna och sitta och via helpdesk då var man 679 

tvungen att liksom, kunna integreras och få alla system nedladdade. Då var man tvungen att vara 680 

på Region Skånes wifi. Sen har det rullat på jättebra. Det är ju ett halvår sedan har jag inte haft 681 

några problem alls. Det funkar. De få gånger jag har haft hjälp av helpdesk har funkat jättebra.  682 

HM  683 

Toppen. Yes, och har du då haft någon fortbildning i hur smittspårningssystemet ska användas, 684 

och hur var den?  685 

INF4  686 
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Nej utan det... Nä, ingen som aktiv som tydlig “så här gör man” utan det har mest varit från 687 

vecka till vecka när man hört att “oj sådär kan man göra”, eller “sådär gör den”. Ingen, ingenting 688 

riktat eller som vi fått, nej.  689 

HM  690 

Nej, precis.  691 

INF4  692 

Jag vet inte hur stort behovet har varit heller i för sig.  693 

HM  694 

Nä, mm, men bra. Tycker du att systemen för smittspårning gynnar, eller förbättrar, vården av 695 

patienten?  696 

INF4  697 

Jag vet inte om... Så mycket om det gynnar själva systemet, det är väl... För jag menar, vi lägger 698 

ju in allting efter samtalet. Jag tar ju bara upp, om jag bara tänker högt här nu så tar jag ju bara 699 

upp, tittar på personnummer, kollar så det inte är någonting konstigt i PMO, ringer. Så att det är 700 

ju inget, ingenting i själva systemet som gynnar... Det är väl så att det vi lägger in sen efter sam-701 

talet när vi lagt på.  702 

Det är väl om något skulle kunna gynna där? Jag vet inte, för jag vet ju inte hur det här följs upp, 703 

för jag har ingen aning om hur, det jag lägger in, hur det följs upp i PMO. Jag vet hur, jag vet att 704 

de i sminet, att smittskydd, alltså har ju koll på det vi lägger in i sminet, men det jag lägger in i 705 

PMO vet jag faktiskt inte vad det gör för nytta om jag ska vara ärlig. *skratt* Eller alltså, jag vet 706 

inte hur det behandlas eller hur det liksom tas om hand, och svar på din fråga om det gynnar pati-707 

enten eller index; vet ej. Jag vet att däremot smittspårningsmässigt? Ja, så gynnar det patienten 708 

för att, eller patienten eller gynnar, men det gynnar genom att... Det gynnar genom att de får...   709 

Att vi kan smittspåra, vi kan höra av oss om det är någonting som är oklart.  710 

HM  711 

Ja. Bra. Och då, om du vill bara få med helhetsgreppet om hela systemen i de här kommande frå-712 

gorna, så varför fördelar eller möjligheter tycker du det finns med att arbeta i smittspårningssy-713 

stemet?  714 

INF4  715 

För om... Ja alltså, det är ju det lite skevt att säga smittspårningssystemet för det är 3 olika delar 716 

jag jobbar i då.   717 

HM  718 

Men kombinationen.   719 

INF4  720 

Ja, kombinationen. Fördelen är att man kan, när det gäller sminet, man kan få samlat på ett ställe 721 

och en liksom, gör analys och sökning på, ja att [skolklassen] är det liksom rätt många som har,  722 

för det kan vi lägga in, det är en styrka, vi kan lägga in exakt som vilken klass eller vilken arbets-723 

plats man jobbar på, att man kan hitta, eller vilken flygstol jag har suttit på när jag flög från... 724 

Slovenien eller vad man kan gå ifrån, och sedan blivit smittad och blivit sjuk. Alltså så det, det är 725 

fördelen, det är väldigt stora fördelar och jag hoppas det används också för jag menar vi, vi läg-726 

ger in ganska så klart och tydligt ofta när vi vet att någonting som, som är lite märkligt, så lägger 727 

vi in så tydligt vi kan. De andra vet jag inte, som ungefär som svar på samma fråga. Jag vet fak-728 

tiskt inte vad då för vad det är för fördelar. Eller för mig tänker du på, eller generellt?  729 

HM  730 

Generellt, en tolkning egentligen.  731 

INF4  732 
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Jag stoppar, ja.  733 

HM  734 

Men det är helt klart en fördel det du nämner. Verkligen. Vilka nackdelar eller utmaningar tycker 735 

du det finns med att arbeta i smittspårningssystemet?  736 

INF4  737 

Ehm... Att RSVPN kanske inte alltid... Att om det ligger nere eller något sånt då, då är det nack-738 

del. Inte så ofta det händer, men när det händer så är det oerhört frustrerande. För då har man av-739 

satt tid för att, särskilt jag som jobbar då på timmar, då har jag avsatt tid. För som igår gick en 740 

hel förmiddag, visste inte, ska jag göra det här eller ska jag göra mitt andra jobb, eller ska jag 741 

göra någonting annat, ska jag ut och cykla eller ska jag hitta på något annat. Så känner man sig, 742 

då tickar ju både tid och pengar. Och sen nackdelar, ja, men att det inte är integrerat. Ja, det är 743 

återigen där. Jag tycker det är. Jag tror vi hade sparat massa tid och pengar på att ha det integre-744 

rat faktiskt.  745 

HM  746 

Mmm, just det.  747 

INF4  748 

Och då, för att vi lägger in. Det är ju så, jag vet inte om ni sett hur det ser ut, men vi lägger ju in 749 

det dubbla faktiskt för att när jag lägger in i PMO så lägger jag in nästan likvärdigt exakt samma 750 

sak, datum, vad som har hänt och allt sånt, i sminet. Så alltså det är ju, skulle nästan halvera ar-751 

betet. Så att alltså det administrativa arbetet. Ja, det skulle det faktiskt. Det skulle faktiskt hal-752 

vera.  753 

HM  754 

Mmm.  755 

INF4  756 

Det är en ganska allvarlig grej, hade jag varit chef, hade jag nog tänkt till där. Och då pratar jag 757 

hög chef.  758 

HM  759 

Precis.  760 

INF4  761 

Som sitter på alla pengarna.  762 

MM  763 

*skratt*  764 

HM  765 

*skratt* Exakt, ja, så upplever du att det finns... Du har ju uppenbarligen nämnt lite på det här, 766 

men ännu fler möjligheter kring att använda system som är outnyttjade och då kan det gälla auto-767 

matiska uppfinningar eller någon ytterligare användning inom smittspårning då?  768 

INF4  769 

Mmm. Ja, jag vet inte hur AI skulle kunna användas i det här, men det skulle kanske kunna gö-770 

ras. Det har ju skett en utveckling ändå, kan jag säga så här att, vi har ju gått från att skriva... När 771 

jag började, och hela förra året, så var det ju så att... Då fanns inte den här digitala formuläret.  772 

MM  773 

Mmm.  774 

INF4  775 

Och så, och det har ju hjälpt oss rätt mycket. Sen är det ganska mycket frågor och de som jobbar 776 

med, som dyker upp såklart kring det, men det mest, det är inte tekniken utan det är formulering-777 

arna i texterna och det gör väl, kan ju göra att man uppfattar att systemet kan vara lite jobbigt 778 
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kanske? Jag vet inte, jag jobbar inte i det, men det har ju ändå gått... Det gör ju att vi sparar ju 779 

oerhörd tid i och med de här, så vi inte behöver sitta och ringa upp alla.  780 

MM  781 

Mmm.  782 

INF4  783 

Faktiskt.  784 

HM  785 

Är några mer... Det är ju en sak som har hänt, men ser du några så, mer möjligheter?  786 

INF4  787 

Ja men ju mer, mer digitaliserat, asså mer digitaliserat och, jag kan säga såhär, remisserna behö-788 

ver egentligen. Varför ska vi sitta och ringa upp allihopa? De skulle också kunna få digitala. Det 789 

är lite håll i huvudet kan jag tycka på ett sätt, men, men det funkar så systemet upplagt så. Där 790 

ska vi ringa som det är just nu. Så att där skulle jag ju kunna tycka att vi kanske då, alltså re-791 

missvaren behöver vi, samma sak där, ge dem ett digitalt formulär, de som kan fylla i. Nu är det 792 

ju många, utan att liksom jag pekar ut någon... Någon eller några eller någon grupp, så är det så 793 

att det kan ju finnas vissa som har...  794 

Som hellre går till vårdcentralen av språk, eller skäl, eller man inte vill stoppa upp en tops i nä-795 

san själv och så där. Och det kan ju också visa sig att, att, om man... Det kan också visa att det är 796 

vissa som inte vi har lätt för att fylla i ett digitalt formulär. För om du hämtar, om du hämtar ut 797 

ett digitalt formulär via bankid, då har du ju lite teknikkunskap ändå. Alltså för att ja, sno runt 798 

det. Och då kan du också kanske fylla i ett digitalt formulär, men alla som går till vårdcentralen 799 

kanske inte har den kunskapen och viljan?  800 

HM  801 

Precis.  802 

INF4  803 

Så det kan ju vara det också.  804 

HM  805 

Ja.  806 

INF4  807 

Jag skulle vilja säga att nej, men det kan jag nog tycka, att de som kan fylla i ett digitalt formulär 808 

för remisser, det skulle kunna spara tid också. Jag märker det, jag vill att det ska vara effektivt. 809 

Jag tycker är viktigt. För alla parter.  810 

HM  811 

Jättebra. Yes. Det var väl egentligen alla våra frågor, men är det någonting mer du vill tillägga 812 

som du tycker är viktigt inom just användande och acceptans för det här smittspårningssyste-813 

met?  814 

INF4  815 

Nej, men om det skulle... Eller, ja, jag skulle säga så här, jag säger det... Ännu en gång. Skulle 816 

det vara så att, nu har förhoppningsvis går det här över och försvinner till kanske till hösten och 817 

vi behöver inte jobba på samma sätt längre, men risken finns ju att liknande kommer tillbaka och 818 

då ska det finnas ett system som enkelt kan jobba med alltihopa. Det är det jag vill skicka med.   819 

Och det finns säkert anledning att det inte är så, men det borde gå att lösa och det borde kunna gå 820 

att upphandla. Allting handlar också om upphandla rätt. Framför allt kravställa rätt.  821 

MM  822 

Mmm.  823 

HM  824 
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Så det är viktigt för, för användandet och för din inställning till det här?  825 

INF4  826 

Ja. Och jag säger också, att det är så här att det är ju såhär att den här enheten, smittspårningsen-827 

heten, på något sätt. Den är ju som jag förstått det nu ganska nypåhittad av naturliga skäl. För att 828 

ingen av oss visste var... Visste var hemmakarantän var för ett halvt år sen. Det visste varken ni 829 

eller jag, vad det var, utan det finns många nya begrepp som vi inte hade en aning om för att an-830 

tal år sen, eller för 1,5 år sedan. Så, därför är det ju så också att den här avdelningen lär sig saker 831 

hela tiden också. Jag vet inte hur den kommer leva kvar sedan, vad den kommer heta och liksom 832 

ligga i för organisation. Men, men det är klart att... Någonting liknande kommer säkert hända 833 

igen. Och då ska man vara förberedd, och då ska den, passa på nu att hitta rätt format för att 834 

kunna jobba vidare med. På ett enkelt sätt. Enkelhet är jätteviktigt.  835 

HM  836 

Toppen. Yes, är det något mer du vill tillägga?  837 

INF4  838 

Nej.  839 

HM  840 

Känner du dig redo att avsluta?  841 

INF4  842 

Ja, om inte ni har några fler?  843 

MM  844 

Nej.  845 

INF4  846 

Bra, det var bra frågor.   847 

MM  848 

Då stoppar vi inspelningen där.  849 
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Appendix 7 – Transkribering intervju 5 1 

INF5 = Informant 5 2 

HM = Hilda Malmberg 3 

MM = Max Mellander 4 

  5 

HM  6 

Ja, då tar vi de här bakgrundsfrågor nu. Så vilket kön definierar du dig som?  7 

INF5 8 

Kvinna  9 

HM 10 

Kvinna, och hur gammal är du? 11 

INF5 12 

63  13 

HM  14 

Yes! Hur länge har du arbetat med smittspårning?  15 

INF5  16 

4 månader.  17 

HM  18 

Ja bra, vad har du för tidigare eller parallella roller inom vården?  19 

INF5  20 

Barnmorska, sjuksköterska, undersköterska. 21 

HM 22 

Jobbar du parallellt som något av det nu också? 23 

INF5 24 

Barnmorska. 25 

HM 26 

Barnmorska och vilken anställningsform och sysselsättningsgrad har du inom smittspårning då? 27 

INF5 28 

Alltså vi är timanställda. 29 

HM  30 

Och hur många timmar har ni ungefär i veckan då?  31 

INF5  32 

10 till 15.  33 

HM  34 

Och så har det varit under de 4 månaderna här då? 35 

INF5 36 

Mm. 37 

HM  38 

Hur mycket tidigare erfarenhet har du av att använda och arbeta mot system?  39 

INF5  40 

Alltså beror på vad du menar. Kan du definiera det lite?  41 

HM  42 

Ja men i yrke egentligen, hur mycket du anser dig att du har arbetat mot olika system, och också 43 

om du tror att någonting privat har spelat in?  44 
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INF5  45 

Alltså... Definiera system för vi har ju olika i vårt jobb annars. Som barnmorska är det olika pro-46 

gram som vi arbetar i. Om du definierar det som ett system?  47 

HM  48 

Ja precis olika datorinteraktioner och sånt, är det vad ni gör mycket i det andra jobbet du har?  49 

INF5 50 

Ja det har jag mycket. 51 

HM  52 

Yes och hur hög teknisk kompetens skulle du uppskatta att du har?  53 

INF5  54 

*Skratt* Jaha, det är också en definitionsfråga. Men jag klarar ju det jag behöver göra. Så att ja 55 

säg 60 70% då. 56 

HM  57 

Jättebra. Det är din egna värdering av det som är det viktigaste och det är helt rätt, så ja.  58 

MM  59 

Och nu vill vi att du går igenom hela smittspårningsprocessen då som ni smittspårare gör när ni 60 

genomför en smittspårning, så vi tänker att... tänk dig själv att du ska genomföra en fiktiv smitt-61 

spårning där en person har dykt upp i er i lista då du ska ta hand om den här index personen då 62 

och hur du går tillväga för att smittspåra. Så vi vill helt enkelt höra i ord hur du gör från början 63 

till slut 64 

INF5  65 

Ja, jag letar upp patienten på, eller index, på arbetslistan och där kan man ju gå tillväga på två 66 

olika sätt. Antingen kan man gå in i 1177 systemet och se om index har svarat på det formuläret 67 

och har index svarat på det formuläret så går man igenom det formuläret ju. Och klickar vidare in 68 

i ett PMO system där man lägger in den indexen och svara på de frågorna där, antingen har pati-69 

enten svarat på 1177 formuläret så klistrar man in det där. Och sen så går man igenom då att 70 

man… index har, är positiv. Klickar man i det och sen så vilka åtgärder jag ska göra där. Och det 71 

är att man en smittanmälan, smittspårning och sen då åtgärder på det. Och sen går jag in i ett an-72 

nat system som heter sminet ju och då klickar i det där så den blir registrerades i sminet. Och sen 73 

går jag tillbaka och stänger PMO, stänger den här arbetslistan eller arkiverar det så att den in-74 

dexen går bort ifrån den listan. Skulle det index inte ha svarat på det här frågeformuläret, så får 75 

man ringa upp index och gå igenom ungefär samma frågor som står i formuläret. Och när man 76 

har gjort det så får man gå in PMO igen och klicka i den checklistan där. Och sen gå tillbaka till 77 

sminet och anmäla den där och sen ta bort den igen från arbetslistan.  78 

MM  79 

Underbart. Jättebra, vi är väl ganska nöjd med den genomgången, Hilda? Och vi vill att du nu 80 

tänker som alla de här, hela den här processen som du har gjort, alla de systemen du öppnar. All 81 

information du skriver in, personnummer som du fyller i på de olika ställena, hela processen då 82 

och att du ringer allt det här. Det kommer vi nu kalla för smittspårningssystemet så vi är gruppe-83 

rat alla de olika systemen och skapat ett system, så det är det vi tänker undersöka då och göra vår 84 

forskning på. Ja precis.  85 

HM  86 

Så när vi när vi säger ordet smittspårningssystemet nu så på ja.  87 

INF5  88 

Hela den proceduren där. Båda systemen där. Båda alternativ? Ja. Jag förstår 89 

MM  90 
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Så och då undrar jag om det finns något tillfällen där du hittar ett eget sätt att genomföra en upp-91 

gift på eftersom att smittspårningssystemet då kanske begränsar dig? 92 

INF5  93 

Jag vet inte, för jag blev upplärd att göra på ett sätt sen kanske har jag hittat små andra vägar att 94 

göra det på. Men det är ju det är ju såna enkelheter då som man har blivit inlärt... Istället för att... 95 

Vad ska jag nu säga? Om jag nu då har typ klistrat in ett sånt formulär som det är så ska man ju 96 

skriva en bedömning och i början så fick jag gå tillbaka och hitta den texten som jag skulle 97 

klicka in. Men det fick jag ju då lära mig var att man kunde ha i systemet så jag bara klickade på 98 

A, och så gick det in då, så det är bara såna små grejer som jag inte lärde mig från början.  99 

HM  100 

Var menar du att du lägger den?  101 

INF5  102 

Ja det är en bra fråga *skratt* Jag blev ju upplärd där sist ju. Att jag lägger det på något minne, 103 

så jag bara klickar på ett A så kommer det upp då… A mellanslag, så kommer det svaret då. 104 

Skulle jag vilja ha ett annat svar, så kan jag klicka på B och mellanslag istället för att jag får gå 105 

tillbaka i våra rutiner, vad vi ska svara på. Så det är säkert bara en hjälpmedel för oss, som jag 106 

inte visste från början.  107 

HM  108 

Så det är ett kommando som det...  109 

INF5  110 

Ja, det sägs ja.  111 

HM  112 

Och det lärde ni er inte från början, utan det fick du senare? 113 

INF5  114 

Det har jag fått lärt mig av en kollega.  115 

HM  116 

Okej. Är det något annat kanske som du inte fått instruktionen som du själv gör för att du tycker 117 

det?  118 

INF5  119 

Nej, det tror jag inte, utan det är de här småkommandon som man lärde sig lite efter som inte jag 120 

kunde från början. Nej, annars så gör man ju efter bara vad vi har lärt oss.  121 

HM  122 

Så det är inget sätt är det strulat till det och att du har valt en lite annan väg? Med andra ord?  123 

INF5  124 

Nej det tror jag inte. I och med så visar det det så gör jag ju liksom det som är upplärd så att jag 125 

inte gör något fel.  126 

HM  127 

Bra då tar vi de första frågorna på de här frågorna som vi har tagit ur att vi har kollat upp littera-128 

turen innan här, så vi kommer be dig utveckla om vi behöver mer svar på frågorna. Om vi sätter 129 

igång ska vi se här. Vilka fördelar upplever du att smittspårningssystemet ger smittspårningen? 130 

INF5  131 

För de får ju. De får ju bra information från oss ju så att om de behöver gå vidare. Och ringer pa-132 

tienterna eller indexen eller nåt sånt. Då kan vi kanske med alla dom frågorna vi har ställt eller 133 

har fått via 1177 så kan vi ge den informationen till Sminet som inte de får annars.  134 

HM  135 

Precis, genom det här formuläret då?  136 
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INF5  137 

Ja, eller i intervjun kan man skriva i övrigt så att nån kan bedöma om de behöver gå vidare med 138 

någonting eller bara anmäla det. 139 

HM 140 

Och då förs det över till? 141 

INF5  142 

Så för jag över det ja. 143 

HM  144 

Mm, Ja och är såna här fördelar med systemet tydliga för dig? 145 

INF5  146 

Kan inte svara på i och med att jag är så ny. 147 

HM  148 

Är du? Ja, ja. Upplever du att smittspårningssystemet är användbart och hjälper dig i ditt arbete 149 

att ni har det här systemet då? Och hur det fungerar.  150 

INF5  151 

Det kan jag inte heller svara på jag är ju så ny, så jag har inte gjort detta innan så att jag gör ju 152 

liksom bara det som jag är ålagd att göra. Och det tror jag kanske är bra. Kan man sen utveckla 153 

det kan jag inte säga.  154 

HM 155 

Nej, men uppfattar du att det hjälper dig att genomföra ditt arbete?  156 

INF5  157 

Ja, det gör det. Jag gör… ja, jag får de svaren som jag behöver för att lämna det.  158 

HM  159 

Finns det någon situation där det krånglar till eller gör det mer komplicerat att ni har det här 160 

smittspårningssystemet?  161 

INF5  162 

Det ska ju vara det om inte man får tag i index ju, då kan jag inte utföra arbetet. Om inte de sva-163 

rar på telefonen eller att de inte svarar i 1177. 164 

HM  165 

Just det och du tycker inget annat att ni har det här systemet gör det mer jobbigt?  166 

INF5  167 

Jag kan inte svara på hur man kan förenkla det, jag vet inte.  168 

HM  169 

Då så, bra. Upplever du att användningen av smittspårningssystemet låter dig utföra dina arbets-170 

uppgifter mer effektivt?  171 

INF5  172 

Ja alltså, det är ju jättesvårt för mig att säga. Men jag tycker ju att med de kommandona och gre-173 

jerna så kan jag vara lite effektiv med det.  174 

HM  175 

Det är effektivt? 176 

INF5  177 

Ja, det tycker jag. Ja.  178 

HM  179 

Bra, är det någon särskild situation, du nämnde kortkommandon? Är det någon annan särskild 180 

situation där det gör dig mer effektiv?  181 

INF5  182 
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Nej. 183 

MM  184 

Bra, fortsätter vi här då. Upplever du att smittspårningssystemet är enkelt att använda?  185 

INF5  186 

Så det är ju många program du ska göra ju.  187 

MM  188 

Ja. Var det enkelt att lära det att navigera genom de här programmen och att fylla i det och hitta 189 

rätt information och förstå hur du ska fylla i rätt information och sånt? 190 

INF5  191 

I början var det problem men i och med att man liksom kommer in i det så tycker jag att det är 192 

okej för mig att göra det. Jag hade den här är inte så svårt att komma in i det, om jag säger så. 193 

MM  194 

Okej, det du upplevde att det var enkelt att lära dig smittspårningen? 195 

INF5 196 

Ja. 197 

MM 198 

Jättebra. Men du nämnde lite snabbt här... Det är många system. Hur tror du att du behöver jobba 199 

mellan? Tror det hade varit lättare att arbeta om det varit ett mindre system och ett system 200 

kanske? 201 

INF5  202 

Det hade ju varit kanske... gått lite snabbare om man... jag vet inte om man kan bli länkad vidare 203 

efter varje grej som man har gjort. Och att man slipper gå ur och gå in i nya, för det är det som 204 

man får göra ju.  205 

MM  206 

Ja precis, öppna de olika systemen?  207 

INF5  208 

Om man kunde gjort något så att man länkades vidare varenda gång man slutgjort en detalj, möj-209 

ligt.  210 

MM  211 

Upplever du att det är enkelt för dig att bli en skicklig användare av smittspårningssystemet?  212 

INF5  213 

Alltså ju längre man håller på med det så blir man kanske lite mer effektiv på det. Och det går ju 214 

liksom…. ja, men det kanske, men sen vet jag inte om detta systemet är bra och enkelt ju.  215 

MM  216 

Svårt att jämföra det med någonting, kanske? Men du nämnde ju här, med kortkommando då det 217 

skulle jag vilja säga är väl ett sätt att bli en skickligare användare av systemet att man lär sig de 218 

här sakerna. Men det var enkelt för dig att ta till dig de här kortkommandon då som du har... som 219 

någon annan kollega och visat dig.  220 

INF5  221 

Ja, det var enkelt att ta till sig.  222 

MM 223 

Ja. Underbart! Då går vi vidare, då tänkte jag.  224 

HM  225 

Ja. Så vilken inställning upplever du att din närmsta chef eller ledare har till användning av det 226 

här systemet?  227 

INF5  228 
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Oh det var bra fråga jag kan inte svara på det. Så mycket känner jag inte min chef just nu jag har 229 

inte träffat chefen personligt utan det är ju bara via teams. Det byttes chef under tiden här också. 230 

Men... jag kan väl säga den chefen som har kommit nu är ju behjälpt när jag har problem.  231 

HM  232 

Så bra, har du någon känsla av vilken inställning som kommuniceras ut ändå, kring just det här 233 

användandet och arbetet? 234 

INF5  235 

Ja, jag har ju den känslan att den chefen som är nu kommunicerar ut mer. Med nyheterna hela 236 

tiden och hur vi ska agera. De kommer snabbt med det.  237 

HM  238 

Är det en positiv? Eller är det en väldigt informell inställning så som lyser igenom, har du någon 239 

känsla?  240 

INF5  241 

Ja, det är i alla fall informell.  242 

HM  243 

Upplever du att de som bär högre ansvar har varit stöttande och hjälpsamma vid användning av 244 

smittspårningssystemet?  245 

INF5  246 

Det kan jag inte svara på vem som har högre ansvar utan man har ju fått en uppladdning och sen 247 

är ju den som en ledande är ju kontaktbara varje morgon ju så att.  248 

MM  249 

Så då ganska stöttande och hjälpsam?  250 

INF5  251 

Ja, den som har högsta ansvaret, det är ju det och det är ju princip en ju. Den är ju kontaktbar 252 

varenda morgon och kontaktbara under tiden vi håller på också, så det tycker jag att det är då.  253 

HM 254 

Ja, upplever du att dina kollegor varit positiva till användning av smittspårningssystemet?  255 

INF5  256 

Det kan nog variera. Det är ju så här att vissa kollegor har kanske inte jobbat med detta och har 257 

kanske inte lika lätt för datatekniken om jag säger så, så jag kan ju säga att det lyser igenom mel-258 

lan åt att man har problem vissa grejer.  259 

HM  260 

Just det, men är det... Är det då att det lyser igenom en negativitet?  261 

INF5 262 

Nej det tycker jag inte. 263 

HM 264 

Mer svårigheter? 265 

INF5 266 

Mm 267 

HM 268 

Har du någon gång upplevt motstånd bland anställda till användning av smittspårningssystemet?  269 

INF5 270 

Nej 271 

HM  272 

Så det, ja, har aldrig liksom kommunicerat några klagomål vad du har sett?  273 

INF5 274 
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Nej 275 

HM  276 

Och till slut då, om du tänker på vilka du känner, influerar dig. Vilken inställning skulle du säga 277 

att de eller den har till smittspårning i systemet?  278 

INF5  279 

Jag vet inte om det är nån som influerar mig.  280 

*Lång paus* 281 

MM  282 

Då lämnar vi det där. Upplever du att du har de verktyg och resurser som behövs för att använda 283 

smittspårningssystemet? Har du fått tillgång till material såsom lathundar och beskrivningar om 284 

hur man ska använda systemet? 285 

INF5 286 

Ja 287 

MM 288 

Det känner du att du har? 289 

INF5 290 

Ja 291 

MM 292 

Och att det är tydligt för dig och lätt för dig att komma åt dem och så där?  293 

INF5  294 

Ja.  295 

MM  296 

Har du också tillgång till den här annan typ av hårdvara såsom som hjälp förenklar arbetet, till 297 

exempel en dator eller mobiltelefon? 298 

INF5 299 

Ja, vi har fått datorer och telefoner. Ja.  300 

MM  301 

Har du fått nånting annat eller är det någonting du saknar eller om du känner att det här hade va-302 

rit trevligt att ha?  303 

INF5  304 

Nej nej, vi sitter ju i hemmet och gör detta ju. Så att det är ju… hur man gör sin arbetsplats själv 305 

ju. 306 

MM  307 

Amen perfekt. 308 

HM  309 

Använder du någonting privat? 310 

INF5 311 

Nej, inte om du menar papper och penna? *Skratt* 312 

HM  313 

Ja, det förstår jag.  314 

MM  315 

Vad vad använder du papper och penna till om man får fråga?  316 

INF5  317 

Det använder jag om jag intervjuar patient eller indexen ju sen skriver jag inte direkt på datan 318 

utan det för jag över sen. 319 

MM  320 
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Ja just det.  321 

INF5 322 

Då har man ju ett formulär eller... som man följer.  323 

MM  324 

Perfekt  325 

HM  326 

Så antecknar du svaret på frågor först på papper? 327 

INF5  328 

Ja. Jag intervjuer ju index och sen skriver ner och sen för över då.  329 

MM  330 

Okej 331 

INF5  332 

Kanske om man hade varit effektivare så hade man kanske gjort det med en gång, men i och med 333 

du ringer upp dem så har du inte händer till det då ju. 334 

MM  335 

Nej nej, men kanske ett par hörlurar där hade varit en grej att ha? 336 

INF5  337 

Det finns. Dom använder jag inte. *Skratt* 338 

MM  339 

Jag förstår. *skratt* 340 

INF5  341 

Ja, det gör det faktisk inte. Jag ska bara kolla. 342 

Där finns, packade. Där finns hörlurar som jag inte har använt, ja. 343 

HM 344 

När du sedan fyller i det här på datorn efter att du antecknat, är det fält till varje fråga så eller är 345 

det samma? Är det såna här...  346 

INF5  347 

Det är ju ett formulär som du fyller i. Det är föreskrivna frågor som jag fyller i svaren.  348 

HM  349 

Så på pappret då så antecknar nu till exempel fråga ett och så antecknar du?  350 

INF5 351 

I princip ja ja jag har själv arbetat ut hur jag ska göra.  352 

MM  353 

Så skriver du patientens personnummer eller namn eller någonting och sen så skriver du frågan?  354 

INF5  355 

Ja. Och sen tar jag med det till jobbet och strimlar det.  356 

MM  357 

Bra, det var min nästa fråga faktiskt. Ja, det är bra. *Skratt från alla* Ja men underbart det då går 358 

vi.  359 

HM  360 

Just det bara bara att lathundar och beskrivningar. Du sa att det finns det finns tillgång till? 361 

INF5 362 

Ja 363 

MM  364 

Men perfekt. Upplever du att du har kunskapen som behövs för att använda smittspårningssy-365 

stem väl?  366 
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INF5  367 

Jag vet inte. Men rätt så bra kunskap tycker jag att jag har ja. 368 

HM 369 

Det är ingen kunskap du inte har fått som du känner? 370 

INF5  371 

Alltså, det är ju så vi har ju fått leta oss till kunskap efterhand ju har man ju själv gjort det istället 372 

för att fråga, man hade säkert kunna fråga och få allt. Men jag har ju letat mig till en hel del själv 373 

istället för att fråga. Där finns mycket material att lära sig på.  374 

MM  375 

Så upplever du att de olika delarna av smittspårningssystemet är kompatibla med varandra? Att 376 

de kan prata med varandra? 377 

INF5  378 

Nej, det är de ju inte. Det är ju det jag menade det att det hade kanske kunnat vara bra. Länka det 379 

vidare.  380 

MM 381 

Precis. Och det hade varit bra ja. 382 

HM  383 

Tycker du är liksom det är ett stort problem för dig?  384 

INF5 385 

Nej,  386 

HM  387 

Det är okej, men det är inte perfekt, så? 388 

INF5  389 

Nej det är det ju inte så, i och med att man måste gå i tre olika system ju.  390 

MM  391 

Upplever du att det finns en särskild... vi har nämnt den här frågan vid tidigare. Men vi upprepar 392 

den här. Upplever du att det finns en särskild person eller grupp av personer att fråga om du be-393 

höver hjälp eller om du stöter på problem med systemet?  394 

INF5  395 

Det finns ju någon som jag kan få hjälp med ja. 396 

MM  397 

Hur ser den hjälpen ut, var får du den hjälpen? Hur går kommunikationen till?  398 

INF5  399 

Jag kontaktar dem via datan ju, vi har ju en grupp ju och vi kontaktar och där är ju någon som är 400 

ansvarig för gruppen som man kan kontakta om man inte man får tag i den som är högst ansva-401 

rig.  402 

MM  403 

Underbart! Upplever du att arbeta i sånt här smittspårningssystem passar dig och ditt arbetssätt? 404 

INF5  405 

Den tiden, jag gör-... den lilla tiden jag gör, det passar mig perfekt. Jag är nog ingen kontorsmän-406 

niska annars om jag säger så. 407 

MM  408 

Nej jag förstår. Känner du att din inställning efter det här nu har ändrats, känner du att du hade 409 

kunnat ta ta på dig en mer kontorsuppdrag senare i och med den här upplevelsen som du har fått 410 

nu genom smittspårning? Förstår du frågan? 411 

INF5  412 
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Jag förstår nog frågan. Men nej, jag är ingen kontorsmänniska. Ja ja bara men.  413 

HM  414 

Har det bekräftas ytterligare eller vad det är precis som förut? 415 

INF5  416 

Det har jag förstått innan. 417 

MM  418 

Perfekt. Då gå vi vidare till de avslutande frågorna då. 419 

HM 420 

Ja, så de här är ju lite mer öppna utan den här bakgrundslitteraturramen vi har ställt frågor utifrån 421 

så att. Vad för utbildning i hur man arbetar i systemet fick du innan du började och hur var den?  422 

INF5  423 

Jag hade en heldag. Då man gick igenom hur jag skulle göra, så det var... jag fick två tillfällen, 424 

vilket var bra, vissa hade väl hela hela dagen men jag hade två halvdagar, de kändes bra så jag 425 

kunde smälta det efter första, sen hade jag kunnat få svar på mina frågor som jag inte kunde när 426 

jag kom andra tillfället. 427 

HM 428 

Just det, va det fysiskt eller digitalt? 429 

INF5  430 

Det var fysiskt. Det var precis innan det blev helt så. 431 

HM  432 

Ja, men vad bra. Och det var nöjd med den med andra ord? Det fick svara på frågorna? 433 

INF5  434 

Ja, det tyckte jag nog ja. 435 

HM  436 

Yes. Har det sedan kommit någon fortbildning i hur smittspårningssystemet ska användas? 437 

INF5 438 

Inte själva systemet, utan det kommer ju fortbildning hela tiden om det ändras ju.  439 

HM  440 

Smittspårningsmässigt? 441 

INF5  442 

Frågemässigt, och ja. 443 

HM  444 

Ja precis, så ingen särskild fortbildning i systemanvändande?  445 

HM  446 

Du sa att du lär dig en del av kollegor, men det är aldrig ifrån någonting annat än privat? 447 

INF5 448 

Nej 449 

HM 450 

Tycker du att systemen för smittspårning gynnar eller förbättrar vården av patienten?  451 

INF5  452 

Alltså, det gör det ju. Det varken… Usch det var svår fråga… Det är ju inte… Vi är inte vård i 453 

den bemärkelsen ju. Utan det är ju instruktioner i hur de ska sköta sig och hade inte detta funnits 454 

så hade de kanske inte fått det. Så det gynnar väl dem. Det gynnar väl samhället. 455 

HM  456 

Finns det något som systemen hade kunnat göra bättre eller som de gör jättebra just kring att 457 

hjälpa patienten? 458 
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INF5  459 

Systemet med att man pratar med index själv gör ju att jag skickar mer information till index. 460 

Fyller index i frågeformuläret så får de ju en länk som de själv ska kolla. Annars via telefonen så 461 

skickar jag sms-länkarna där. Då får de det på telefonen.  462 

HM  463 

Upplever du att patienten gynnas mer eller mindre av något av de här?  464 

INF5  465 

Det kan jag inte svara på för tar inte patienten smsen och läser instruktionen, så det vet jag inte.  466 

MM  467 

Men det här samtalet som vi kanske gör då med patienten. Känner  du den att den ger mer kon-468 

takt till patienten och att patienten känner sig tryggare i den typen av kontakt än att de ska fylla i 469 

ett formulär själva? 470 

INF5  471 

Jag kan tänka mig att patienten äldre eller index äldre så tror jag att de gynnas av telefonsamta-472 

let.  473 

HM  474 

Så i stort det här då. Vad fördelar eller möjligheter ser du…. Tycker du att det finns med att an-475 

vända smittspårning systemet?  476 

INF5  477 

Ja, det blir ju att de blir registrerade ju och att man får mer statistik på det ju.  478 

HM  479 

Någonting annat eller mer, du vill säga kring det? 480 

INF5  481 

Nej, det kan jag inte säga nej. Detta är ju ett speciellt sätt, alltså…. Detta är ju en speciell situat-482 

ion, vi är just nu. Hade det varit ett annat smittspårningssystem så är det ju för att patienten ska 483 

bli frisk på ett annat sätt.  484 

HM  485 

Just det. Och vilka nackdelar eller utmaningar tycker du då det finns med att arbeta i smittspår-486 

ningssystemet?  487 

INF5  488 

Jag ser inga nackdelar nu, utan jag ser bara att man gör det man ska göra.  489 

HM  490 

Kanon! Ja, så slutligen här då. Tycker du att det finns några outnyttjade möjligheter kring att an-491 

vända system, datorer eller automatiska uppfinningar inom smittspårning? Om du resonerar fritt 492 

bara, dina tankar?  493 

INF5  494 

Det är så nytt för mig, så det är lite... det har jag inte tänkt på utan jag har bara gjort det som ska 495 

göras, och gör det. Så det tänker jag inte på.  496 

HM 497 

Bra, ett nej helt enkelt. Bra, det var egentligen alla frågor, är det någonting mer du vill tillägga 498 

som du tycker är viktigt inom just användande och acceptans av det här smittspårning systemet?  499 

INF5  500 

Nej. 501 

HM  502 

Det är inget mer som du tycker behöver få ur dig för en helhetsbedömning av det här? 503 

INF5 504 
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Nej 505 

HM  506 

Nej, bra. Då avslutar vi här. 507 
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Appendix 8 – Transkribering intervju 6 1 

INF6 = Informant 6 2 

HM = Hilda Malmberg 3 

MM = Max Mellander 4 

 5 

HM 6 

Då börjar vi med bakgrundsfrågorna. Vilket kön definierar du dig som? 7 

INF6 8 

Underbart.. Kvinna! 9 

HM  10 

Och hur gammal är du? 11 

INF6  12 

71 år 13 

HM 14 

Hur länge har du arbetat med smittspårning? 15 

INF6 16 

Jag började smittspåra i mitten av november så det är ju sex månader 17 

HM 18 

Vad har du för tidigare eller parallella roller inom vården? 19 

INF6 20 

Jag har arbetat, ja, tidigare ursprungligen sjuksköterska sedan barnmorska sedan 1983 och jag 21 

gick i pension 2015 men fortsatte att arbeta sommarhalvårena så att jag jobbade som barn-22 

morska senast i höstas. Eftersom att jag sitter här med ett nyopererat knä så kommer jag ägna 23 

mig åt smittspårning istället. Jag får inte lov att springa längre. 24 

HM 25 

Nä klokt. Okej, men bra. Vilken anställningsform och sysselsättningsgrad har du då inom 26 

smittspårning? 27 

INF6 28 

Jag har en timanställning och jag skulle tro att jag jobbar 50-60% någonting. 29 

HM 30 

Hur mycket tidigare erfarenhet har du av att arbeta mot system? 31 

INF6 32 

Stort tidigare erfarenhet eftersom jag är ju… som barnmorska har man gjort.. och eh jag har ju 33 

haft en chefsroll också men jag har ju jobbat i datumsystem sedan… ja gud vet... Faktum är 34 

att jag var iväg någon gång på 80 talet tror jag och tittade på, i England, och tidade på datori-35 

sering av förlossningsjournaler innan det ens var en tanke *skratt* för jag tyckte att det här 36 

var någonting som… ja jag tyckte att papper inte kändes så vettigt.  37 

HM 38 

Så mycket tidigare erfarenhet men också ett ganska starkt eget intresse? 39 

INF6 40 

Stort eget intresse! Jag har haft datorer sedan någon gång i tidigt 80-tal det var det första vi 41 

hade va dik 64 skulle jag tro sen hela vägen alltså. Jag har byggt ett par egna datorer. 42 

HM 43 

Wow! Okej, spännande. Så nästa fråga då. Hur hög teknisk kompetens skulle du säga att du 44 

har? 45 

INF6 46 

Jag säger att jag har en hög… jag tror att jag har en hög teknisk kompetens det är aldrig någon 47 

dator som har lurat mig. Nä men du vet när systemen skiter sig så brukar jag faktisk alltid 48 



 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 135 – 

komma runt dom. Jag bryr mig inte om att slåss med sådana här system men min egen dator 49 

som bråkar med mig fixar jag.  50 

HM 51 

Okej, va bra. 52 

MM 53 

Så vi vill nu att du beskriver en smittspårningsprocess då, en fiktiv sådan. Där du går igenom 54 

då vilka system du öppnar, varje val du står inför, vilken information du antagligen kopierar 55 

och klistrar in, om du ringer någon alltså hela den processen.  56 

INF6 57 

När jag börjar med att arbeta, så det allra första jag gör det är att jag öppnar upp alla syste-58 

mena, så jag öppnar upp… det allra första jag gör är faktiskt att jag öppnar upp de worddoku-59 

mentet som styr. Så de ligger hela tiden nere i verktygslistan för mig så jag kan komma åt 60 

dem. För det finns ju… jag antar att ni har sett de här.. då vet ni att det finns regler för hur vi 61 

gör det här… regler eller hur handskas man med upprepad provtagning och istället för att sitta 62 

och rodda med det då har jag det liggande där. Och när jag har allt detta alltså, så, så att säga 63 

bordet dukat, lite ni vet som kockar som hackar upp och har. Då ska de här… Worddokumen-64 

tena ska ligga färdiga sen öppnar jag söklista sen öppnar jag den här 1177-listan sen öppnar 65 

jag och loggar in på alltihopa då, öppnar och loggar in på Sminetanmälan. Så att allting ligger 66 

flikvis åt mig. Och sen går jag in...  Sen har jag då läst igenom dagens uppgift för ni vet vår 67 

[enhetschef] han skriver liksom “idag så så de här ska automataavslutas, de här går ni in med 68 

på” och “det här inriktar vi oss på idag” och sen gör man någon sorts... ja sen går man in och 69 

ser liksom hur illa är det ser ut. Jag brukar börja med att titta efter om jag har nåt gammalt 70 

skräp som ligger från gårdagen innan, någon jag har kontaktat men liksom inte fått tag på och 71 

så ser jag om jag kan, så att säga, städa upp det. Men annars gör jag så här att här sitter jag då 72 

med med listan framför mig, öppnar det upp ett index som man då väljer de väljer man ju… 73 

lite så här på… ja, slumpmässigt, alltså antingen börjar man bakifrån eller framifrån eller mitt 74 

i. Nackdelen med det här systemet, om inte någon annan har sagt det, det är ju det att det finns 75 

möjlighet att dubbelboka sig. Har ni förstått det?  76 

MM 77 

Mm. 78 

HM  79 

Mm. 80 

INF6  81 

Och därför försöker jag undvika att om man ser att det är någon som har liksom lagt tre index 82 

på raken så tar jag inte den första lediga efteråt. För då kan man... då är risken rätt stor att, att 83 

vi bokar upp oss samtidigt och det är en fördröjning på det här och då kan man ju liksom… 84 

“Ja, men det var jag som tog den här” och sen visar det sig ett slag in, bit in i jobbet, att fan 85 

det är någon annan som är här och roddar och så går man in och tittar och då skiljer det 11 se-86 

kunder eller något sånt där i bokningen och det ställer bara till ett jävla skit för att jag… Jag 87 

får inte svära, säger min man. Det ställer bara till skit för att i bästa fall ehh, så kontakt... får 88 

man då tvingas kontakta den här andra smittspåraren och skriva “hoppsan råkade ta en som... 89 

vi är 2 stycken och, och jag råkade ta” och nio fall av tio eller fler än så, så så svarar ju folk 90 

liksom “men det är bra liksom det, jag såg det sånt händer. Fortsätt du med henne.” eller “jag 91 

har redan pratat med…” då dära så det blir ingenting, men det tar tid. Och ehh, i sämsta fall 92 

så, så träffar man på någon sån här, snorkig människa “det var faktiskt jag som hade börjat 93 

med den här” liksom så får man en sån här sur kommentar men ibland blir jag sur tillbaks då 94 

så liksom skriver man att “ja, som det kan bli, du var 36 sekunder efter mig, jag förstod att du 95 

inte märkte det” men så skriver man inte att “du kan ju kolla innan du börjar skriva sura med-96 

delanden” *skratt* jag brukar försöka hålla… för det här tar tid va. Så då brukar jag hålla av-97 

stånd. Men okej då har jag huggit mig ett index och då, då kommer man till nästa sak och då 98 
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då kan man fundera på... och det är någon sorts beslut man tar. “Ska jag ta... ska jag ge mig på 99 

ungarna idag?” Barnena tar längre tid, och det vet jag inte om ni förstår varför, för de... deras 100 

1177-svar går ju inte in på deras personnummer. Den tar jag barnen så, då brukar jag boka in 101 

en fyra fem ungar och sen får man då ta upp deras, vilket jag glömde att säga att man ska ju 102 

ha upp öppenvårdjournalen också, den ska också ligga öppen så man lätt kommer över i det 103 

systemet så man jobbar ju liksom i listan 1177-listorna. PMO, som det heter som är öppen-104 

vårdssystemet och SmiNet som är smittskyddsanmälningarna. Så man har ju 4 system och så 105 

då där stöd… stödfunktionen som är de här worddokumentena. Men i alla fall då får man gå 106 

in i öppenvårds och så får man ploppa upp ungen och så får man leta rätt på om detta rara 107 

barn har några föräldrar. Och föräldrarna står med personnummer fram till det att ungen är 108 

ungefär 12 år. Då får man liksom gå in och leta; Har de här föräldrarna möjligtvis skickat in 109 

ett sånt här svar på 1177? För att det blir inget bra om han ringer upp någon och så säger de 110 

“ja, men jag har ju fyllt i 1177” då liksom tänker de “vad är ni för några slöa typer som inte... 111 

som inte läser, varför ska jag då sitta och?”. Så de får man göra. Men nu har jag i alla fall 112 

gjort här.... nu kan vi då för enkelhetens skull säga att det här är ett enkelt fall. Jag hittar 113 

ungen, jag hittar föräldrar jag går in och letar och ibland är det mamman, ibland är det pappan 114 

och så hittar jag ett svar då för barnet. Okej, då har jag… då har jag ett svar på 1177, jag har 115 

PMO, som jag har öppnat för det här barnet, och jag har en smittskyddsanmälan. Och då har 116 

jag liksom ett system som jag tycker funkar för mig och det är att du börjar jag med att ehh, ta 117 

upp ungens… alltså börja en journal i smittskyddsanmälan och parallellt i PMO och då... då 118 

vet jag att när man. Har de här ifyllda 1177, då börjar man ju med att läsa igenom den. Är det 119 

här klart och tydligt? Har människan... behöver jag kontakta de här? Står det då, om vi nu 120 

skulle tänka på att det är ett barn, Axel... det som ofta händer är att det står att ungarna har 121 

inga symtom, när de tar provet, och då måste man ju fundera på “okej här har ni provtagit på 122 

Axel som gick omkring glad i världen. Varför gjorde ni det då?” Har de då skrivit “Axel hade 123 

inga symtom, men han lekte med sin bästa kompis och det är en flera barn i hans klass som 124 

har blivit sjuka.” Då kan man ju i princip förutsätta att... jag menar det därför som de testar 125 

ungen för att de har fått order från skolan eller för att Axels kompis morsa har sagt att “nu lig-126 

ger Pelle här i covid och de lekte ju här för några dagar sedan” eller den minsta tveksamhet så 127 

lyfter man luren så ringer man upp. Det finns ju den här möjligheten att skicka, ja en skriftlig 128 

fråga, men ska man skicka en skriftlig fråga så... så  tar det ärligt talat längre tid. För att då ska 129 

jag skicka frågan och så måste jag gå in och kolla liksom *skratt* en gång i halvtimmen och 130 

det är ju inte säkert att alla sitter med telefonen i handen och... för det kommer ju som att du 131 

har ett meddelande i 1177. Så det går mycket, mycket fortare att... om jag får dem på telefo-132 

nen att säga “ja hej det är jag och jag bara undrar så här jag, jag tror jag vet hur du ska svara”. 133 

Okej, men nu har jag fått reda på allt vad jag behöver för att få reda på, det fick jag det här 134 

1177-svaret och då fyller jag ju i… då gör jag... fyller i hela SmiNet-anmälan men jag skickar 135 

inte in den. Sen så går jag in och sen så fyller jag i hela PMO-anmälan, och så skickar jag 136 

fortfarande inte in den, och sen liksom tittar jag; Okej den här är klar, det är inklistrat, den är 137 

färdig, SmiNet är klar, inklistrad, nu skickar jag den, nu stänger jag PMO och nu det sista jag 138 

ska göra, det är att jag ska skicka ett svar. “Tack för att…” tacka för informationen och då 139 

finns ju såna här standardsvar och ibland så brukar jag faktiskt, om jag pratat med folk, så 140 

brukar jag kanske skriva några ord… ”Tack för samtalet!”. Alltså jag tror att man har åh vinna 141 

på att lite sån här, personligt, vänligt...  De har tagit sig tid att både fylla i och prata med mig 142 

och då kanske de inte ska få en sån här “tack. Vi behöver inte prata med dig mera” och “vän-143 

liga hälsningar” det kostar mig ingenting. Sen kommer vi till nästa grej, som är det första som 144 

retar mig fullständigt sanslöst, och det är att när jag nu går tillbaks till den här listan, till ar-145 

betslistan, och ska arkivera. Då när jag trycker på arkivera så kommer det en sån här felanmä-146 

lan det har uppstått ett fel, därför då är jag utloggad. Då har det gått så långt... och det är per-147 

fekt alltså det är perfekt... och jag ska berätta för er att om, om allting går precis som det ska, 148 
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om det inte är några konstigheter då har jag klockat mig, då tar det mig 7 minuter att be-149 

handla; Att öppna upp allt det här, att läsa igenom, att fylla i allting och 7 minuter är exakt 150 

den tid det tar för mig att bli utslängd från den jävla listan så jag är tvungen att logga in igen. 151 

*skratt* Och då, då måste jag komma ihåg på vilken sida och var i listan som, som jag ska 152 

leta rätt på det så det där är… 153 

HM  154 

Och då har du redan stängt programmen där du, eller de här systemen, där du hade namnet 155 

framme va? 156 

INF6  157 

Ja! Precis. Precis. Så oftast är det inget problem för att, men det händer ju att jag får gå in och 158 

liksom se “okej, va fasiken hette nu den här Greta Karlsson?” Men det kan jag se för då står 159 

det högst upp i PMO-programmet. Men det det är en… Ja… Och jag vet att jag tog upp det 160 

här väldigt tidigt och så sa jag så här kan man inte... måste ni liksom hutta ut en. Jag kan för-161 

stå att man inte kan få ligga inloggad hur länge som helst, men måste den hutta ut en efter ex-162 

akt det här kunde man inte liksom, bara lite längre tid innan de stänger ut en? Nej, det var ju 163 

standard så sånt är livet. 164 

HM  165 

Ah, men jättebra.  166 

INF6  167 

Och om det sen är så här att, det här är en en unge som, för vi kan fortsätta med barnen. Det 168 

här är ett barn som som vars föräldrar inte har fyllt i och då är det sår att allt emellanåt så här 169 

att då upptäcker man att... bägge föräldrarna, man tar upp deras, deras ehh… man söker på de-170 

ras personnummer, i den där 1177, då upptäcker man, bägge de har lämnat in svar. Men de 171 

har lämnat in svar för sig själva och då har de väl börjat krokna liksom där. Det är hela famil-172 

jen som är sjuk så när de kommer till ungen så har de ju tröttnat på att fylla i de där. Då, då 173 

vet jag ju… vissa saker vet jag då. Två sjuka föräldrar och en unge som har testat positivt ef-174 

teråt den ungen har ju blivit sjuk i hemmet så att... men då ringer man upp och så säger man 175 

vänligt att “jaha, jag antar att du är mamma till den och den” ja det är de. Då brukar jag säga 176 

“nu kör vi”... “åhh juste jag har glömt att fylla i Axels”. “Nu kör vi old school”, säger jag. Det 177 

tar jag för då finns det ju den här checklistan. Det som möjligtvis är lite fjöntigt det är att i 178 

checklistan så vill de inte ha alla uppgifter som SmiNet vill ha. Så det gäller ju att hålla i ord-179 

ning på att man får med de uppgifterna så man kan fylla i SmiNet. 180 

HM 181 

Så om du bara går på checklistans frågor, då har du inte allt som du sen behöver fylla i Smi-182 

Net menar du?  183 

INF6 184 

Nej, jag har exempelvis inte, och det ni vet det är ju lite så här att vi skapar efterhand som det 185 

snöar… från början så… jag tror från början så ville de inte, ja ungarna sågs ju inte smitta och 186 

sen helt plötsligt kom man på att ungarna smittar ja, de driver ju smitta. Och då ville de ha in 187 

eh, inte bara vilken skola den gick på utan vilken klass också och den uppgiften finns varken i 188 

checklistan eller… utan det får man liksom… men det vet jag ju om, så då håller man det i 189 

huvudet att det ska med. Och sen så har ju smittskyddsfolket kommit på att de vill veta när 190 

folk var på jobbet senaste dan. Vilket ju är en viktig grej alltså. För det är ju… en unge som 191 

har suttit hemma i karantän med föräldrarna en vecka innan dem blev sjuk, det är alltså blivit 192 

klart smittade i hemmet, den har ju inte smittat i klassen. Det är inte något problem. Men en 193 

unge som var i skolan, dan innan de fick sin Covid, de kan ju ha smittat en hel klass inklusive 194 

lärare och fritidspedagoger och så.  195 

HM 196 

Så den informationen finns inte då i listan?  197 

INF6 198 
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Nej. Den finns inte i listan. Men det är ju det här att….. det är ju det här att tror jag att det 199 

ändrar oss, jag tror det faktiskt var [kollega] som sa någon gång på ett sånt där möte att det 200 

här gänget, vi som jobbar… det är extremt…. Folk är lösningsorienterade och väldigt flexibla, 201 

alltså vi… det gäller ju att hålla ordning på vad det är som gäller faktiskt, vecka för vecka. 202 

Det var ju någon gång som som jag satt och sa till någon att i onsdags gällde inte det här men 203 

idag är det torsdag. Så att ehh, “från och med nu så är det det här som gäller” och det finns 204 

skäl till det. Nä så att… ah. 205 

HM  206 

Men det var hela steget, ah och du arkiverar det på slutet? 207 

INF6  208 

Ja, det är ja och och risken som jag, som man upptäckte sen, det var ju det att man jobbar un-209 

dan det att man... jag försöker ha ett sånt här riktigt system; i vilken ordning jag stänger ner 210 

för annars rätt som det är så liksom så händer det något sånt här typ va... att du har kontaktat 211 

någon, de svarade inte, så skickar jag ett… det kan vi ta också… när man ringer upp folk… 212 

jag ringer upp och jag har inte dolt nummer. Och jag kan berätta för er att folk tar inte telefo-213 

nen, yngre människor tar definitivt inte telefonen och unga människor tar inte telefonen 214 

*skratt*. Och då finns det två varianter till det, unga killar tar inte telefonen för de skiter i det, 215 

de vill inte prata med någon va. Och unga tjejer som har covid de tar inte telefonen för “de har 216 

lektion” *skratt* alltså de är rätt så gulliga faktiskt. Men eh… Nä men då skickar jag ett sms. 217 

När jag ringer folk så är det oerhört, jag undrar om det är 20% av gångerna som folk lyfter lu-218 

ren och svarar och då skickar jag bara liksom “Jag ringer från smittspårningen. Har du möjlig-219 

het att ta telefonen, tack?” och sen ringer jag oftast med en gång igen och då är det en hel del 220 

som faktiskt tar telefonen och sen är de ju de här som inte tar telefonen för att de sover eller 221 

för att de inte glor på telefonen eller för att de inte känner för att prata med någon ehhh… De 222 

flesta människor är förfärligt ordentliga men man lär sig på nåt sätt vilka det är som inte är in-223 

tresserade att snacka med en. De vill inte berätta vad de har gjort. 224 

HM  225 

Jaha okej. 226 

INF6 227 

Det kan man bara garva åt tycker jag. Det var någon… nej jag har massor med jätteroliga 228 

historier faktiskt men *Skratt* Det var någon som var totalt övertygad om… jag brukar säga 229 

så här att, det är ju inte konserterna och idrottevenemangna som vi ska stänga. Det är IcaMaxi 230 

eftersom alla skyller på Ica Maxi. “Det måste varit på Ica Maxi”, näej *skratt* jag tror faktiskt 231 

inte det. Någon tjej som trodde att hon hade blivit sjuk då på tisdagen, nej på onsdagen,  232 

MM  233 

Kan du bara ta upp din mic lite till? 234 

INF6  235 

Ah, så trodde hon att hon hade varit på Ica Maxi dagen innan hon blev sjuk, så det var ju… 236 

Gjutet det. Så ringde jag upp henne och så sa jag att “det är lite kort, men vad gjorde du i hel-237 

gen då?” “ah, men då var jag på Möllevångstorget och drack öl med mina kompisar, men de 238 

mådde bra allihopa” *skratt* 239 

MM  240 

Just det *skratt* 241 

INF6  242 

Och så klart, det var väl hon inte riktigt intresserad av att skriva så där.  243 

HM  244 

Och då har hon fyllt i enkäten på ett sätt som hon tror är bra och rätt, men att när man väl pra-245 

tar med henne kommer det fram ett annat svar kanske? 246 

INF6  247 

Mmmm. Jag tror att det var bekvämare för henne att skriva Ica Maxi än för det sådana.  248 
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HM  249 

Men du fick fram det när det tog ett? 250 

INF6  251 

Ja ja ja, är det helt kokobannana så... och det, det, det är det faktiskt rätt ofta. För att det är en 252 

grej som inte är bra med den här enkäten och det är att... om ni har tittat på det här 1177 for-253 

muläret så står det “du smittar som värst” eller nåt sånt där “två dagar innan du insjuknade, du 254 

fick symtom.”, har ni sett det här? 255 

HM 256 

Mm. 257 

MM 258 

Mm. 259 

INF6 260 

Mm, och då tolkar folk det på något sätt som att… de största risken att ha fått smittan är da-261 

gen innan man blev sjuk. 262 

MM 263 

Mhm. Juste. 264 

INF6 265 

Det är största risken att ha fått smittan… de flesta människor blir sjuka 5 alltså 5 dygn innan 266 

de… Blir man på dem och frågar dem så är det faktiskt såhär att 5 dygn är det vanligaste in-267 

sjuknande tillfället. Har ni haft Covid? 268 

HM 269 

Nej. 270 

INF6  271 

Det har jag. Det tog 9 dygn. Och jag vet precis för att vi levde ju som vi gjorde, va? Och det 272 

vill säga väldigt... med väldigt lite fysiska kontakter, men träffade upp och stängde huset på 273 

Öland och träffade goda vänner på söndagen och mannen fick symptom sen på tisdag. Så det 274 

var ju klassiskt, alltså det här.  Men jag blev inte sjuk förrän 9 dagar efteråt. 275 

HM  276 

Och då nämner dom inte då… eller när ni sen ber dem fylla i enkäten så menar du att de går 277 

på lite fel information? 278 

INF6  279 

Jag tror att de förstår fel, och sen så tror jag att folk får... tycker att det det är bekvämare lik-280 

som att dra Ica Maxi sen när man pratar med dem är det ofta, “ja det var ju bara mycket nära 281 

vänner som vi träffade helgen innan och åt middag med” alltså. Men en del har inte en aning 282 

alltså. Ja, ja. 283 

MM 284 

Så hela… Nu har du beskrivit hela processen från början till slut… 285 

INF6 286 

Jo nu, det var egentligen det jag börja, det var nu jag skulle säga… att det som kan hända är 287 

då att man har gjort en sån här upringingning, va? Och sen så sitter man där och har tagit 288 

nästa och sitter och jobbar med den och så ringer telefonen och då är det någon ordentlig män-289 

niska som ringer tillbaks. Och då får man ju liksom lägga ner det man håller på med och så får 290 

man ta nästa, och sen sitter man efteråt och tänkte “alltså vad har jag gjort? Har jag skickat 291 

SmiNetanmälan? Hann jag göra det? Eller gjorde jag det inte?”. Förstår ni? 292 

HM 293 

Ja. 294 

INF6 295 

Och där… då är det väldig… och det går alltid att gå baklänges och titta på ehh, “Vad har jag 296 

skrivit in i…”, jag kan öppna upp det gamla 1177 formuläret och se vilka svar jag skickade, 297 
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jag kan öppna upp PMO och se vad jag har dokumenterat i den. Men jag har ingen aning… 298 

alltså i och med att jag har tryckt på send på SmiNet så är den gone gone. 299 

MM 300 

Så det finns inget sätt för dig att se någon lista på vilka? 301 

INF6 302 

Nej. Nej, jag kan inte ens se vilka jag har skickat och då har jag pratat med... och någon gång 303 

så där så har jag kört en dubblett för jag tänker att två gånger två är bättre än en gång noll. 304 

Men det är det enda som kan vara... och det är relativt… och det har gjort att jag försöker vara 305 

jätte, jätteorganiserad i vilken ordning jag gör saker och ting därför att jag kan inte ens se 306 

vilka jag har skickat in. 307 

MM  308 

Nä juste, spännande. Mycket bra. 309 

INF6 310 

Nja det är mycket dåligt *skratt* 311 

MM  312 

*skratt* Ja det är mycket dåligt men det är mycket bra att ni säger det. Vi har inte fått det av 313 

någon annan tidigare den problematiken så det var spännande att höra det. 314 

INF6 315 

Jaa. Nä för att just den här… om man får sitta i lugn och ro och får göra det precis i tur och 316 

ordning, men det får man ju inte alltid. 317 

MM 318 

Perfekt, bra. Så då har du ju förklarat processen nu, er smittspårningsprocess, alla system du 319 

öppnar och olika steg ni gör och så där. Vi har valt att gruppera alla dessa system och alla val 320 

som du gör och telefonsamtal och vi kallar det nu smittspårningssystemet så att det är ett hel-321 

hetssystem då för att vi ska lättare kunna benämna det och det är det vi kommer göra vår 322 

forskning på och ställa frågor kring. Så när vi säger då smittspårningssystemet och ställer frå-323 

gor kring detta, vill vi att du tänker på hela den processen. 324 

INF6 325 

Ja som jag beskrev ju… jag har ju allting liggande uppe och går ju hela tiden mellan så man 326 

ser det ju som en helhet det är ju inte att man går från det ena till det andra utan man får 327 

bara… genom att man har… ja va blir det fyra olika system uppe va? Så, så måste man ju 328 

bara ha, ha liksom ordning i vilken ordning man ska göra det för att det inte ska va rodda till 329 

det. Man kan inte sätta lappar runt. Men det är som ni säger, det är ett helt system. Det råkar 330 

bara var olika flikar och att det sen liksom ligger olika system bakom flikarna det är en annan 331 

femma. 332 

HM 333 

Men då förstår du vad vi är ute efter. 334 

INF6 335 

Jag förstår vad ni är ute efter ja. 336 

MM  337 

Just det. Då tänker jag fråga dig redan nu att om det finns något tillfälle då du hittar ett eget 338 

sätt att genomföra en uppgift på eftersom att smittspårningssystem begränsar dig? Att du göra 339 

någonting som du egentligen inte får eller ska göra, eller fått instruktioner om göra, men du 340 

gör det på ett annat sätt.  341 

INF6 342 

Jag tror inte det. Du vet, det är såna här finlirsaker. Alltså om jag skulle sätta mig med, med 343 

den här… det finns ju någon slags lista för information som man ska få in. Om man tog den 344 

listan och sen så ringde man upp och så svarar du och säger att “Det är Max” och så säger jag 345 

“Goddag. Jag heter [namn] och jag ringer ifrån smittspårningen. Jag skulle vilja ställa några 346 

frågor till dig” och jag behöver inte ens fråga, “går det bra?” Och sen börjar jag 1, 2, 3, 4, 5 347 
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“tack ska du ha. Adjö”. Då tror jag att jag skulle få fram mindre och jag tror att jag skulle ge 348 

eh, *lång paus* jag tror… ska man kalla det för good will eller någonting? Det är alltså… 349 

man är ju ändå en representant för en organisation. Och jag tänker så här att… en hel del av 350 

de här människorna; en del är glada och förvånade över att de inte är sjuka, och en del är ska-351 

kade över att… “jäklar jag trodde aldrig att det skulle vara en…” alltså behöver bli bemötta 352 

som människor. När jag gick bredvid så gick jag bredvid en kille, ja va kan ha va 50 årsål-353 

dern, eller vi hade en sån där introduktion. och då genomförde han en smittspårning och då 354 

gjorde han en grej som jag liksom tänkte “det här va skitsmart”. För när människan, han 355 

ringde upp, svarade så sa han, presenterade han sig, och så sa han “Hur mår du? Är det okej 356 

att jag ställer några frågor?” och det gör jag alltid. 357 

MM 358 

Mm 359 

INF6 360 

Du vet, du börjar med att fråga hur människan mår. Eller också säger… “Du låter, du låter 361 

pigg”. Alltså att man, man drar in det och sen har jag, på det sättet som jag gjorde när jag job-362 

bade som barnmorska också man har ett, ett småprat va? 363 

MM 364 

Mm 365 

INF6 366 

Kan sitta och… ja typ sådär, man pratar med någon och se berättar de att “Ja hela familjen är 367 

sjuk” alltså “ja och hur mår ni då?” “Ja min man mår ju rätt så dåligt, det är inte så illa med 368 

mig men ungarna märks ju ingenting på. “ Det ska jag säga, det är faktiskt dom som jag kän-369 

ner lite medkänsla med när jag talar med två medtagna föräldrar som har tre barn som far som 370 

studsbollar mellan väggarna och är liksom skitsura för att de inte får gå i skolan och inte för 371 

att gå på fritids och inte får leka med kompisarna och ska så ska man försöka hålla, liksom 372 

“Ahh vill bara ligga här, äta alvedon och vara ifred” och det har hade jag ju inte behövt göra, 373 

och det tar möjligtvis 3-4 minuter längre tid att jag gör det men, jag tycker att jag får… jag får 374 

ett, ett vänligt och trevligt samtal och ja faktum är att jag har fått flera som till och med 375 

skickat sms efteråt och tackat. För att de blir behandlade som människor. 376 

HM 377 

Men så systemet säger helt enkelt en ganska kort och… 378 

INF6 379 

Systemet säger… och jag menar det här är ingenting som du kan, kan lägga in i ett system 380 

utan det är väl bara det att jag tycker ibland att jag får ut… jag kanske får ut en, en mera in-381 

formation på det här sättet som verkar… som kan verka liksom som att, du vet, man snirklar 382 

sig fram. När det är klart så vet jag rätt mycket. 383 

HM 384 

Men du har inga andra så sätt som du går ifrån vad systemet vill eller instruktionerna säger 385 

vad du kommer på? 386 

INF6  387 

Nej, därför att jag kan precis se varför, varför den här informationen som vi ska ha in är, är 388 

rimlig. Sen kan jag ju ibland tycka då att, att vi ligger ju hela tiden ett halvt steg efter, alltså 389 

när man väl får in den här…. när man får in, svaret så har det ju gått… dels har de testa sig 390 

sen får de svar dagen efter så kanske vi får, det har gått fyra dagar eller någonting och sen så 391 

kanske när människan var och vad de nu gjorde för någonting… Padelspelare kan jag berätta 392 

för er, de har jag träffat vad jag behöver, ehh, och ja, har de smittat någon under padelspelet, 393 

vilket ju inte är otroligt så, så får man verkligen hoppats att de har reagerat och lyft luren och 394 

till sina kompisar och sagt att… 395 

MM 396 

Amen fint, då känner vi oss nöjda men den frågan och det svaret från dig. Det var mycket bra. 397 
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HM  398 

Säg till om du kommer på något mer senare, men annars går vi vidare. 399 

INF6 400 

Nä jag tycker att, jag tycker att… Alltså den här checklistan. Jag vet inte om det är lätt att... 401 

skulle vara lätt att uppdatera den, så man verkligen inte missa den man är tvungen att hålla i 402 

huvudet, alltså såna här grejer som.  403 

HM  404 

Där har du dina knep ju? 405 

INF6 406 

Ja  407 

HM 408 

Det är ju ett eget sätt kan man ju säga. 409 

INF6 410 

Och det är ju rimligt att man vet alltså… du vet det är ju folk som är rimligt att veta om sista 411 

dagen på jobbet var en vecka innan de blev sjuka för de satt i karantän eller de sista dagen på 412 

jobbet var samma dag som de fick, vilket jag har varit med om alltså du vet du blir sjuk i hel-413 

gen, du går till jobbet på måndag, du beställer en testtid på måndag eftermiddag sen går du 414 

och jobbar på tisdag medan du väntar på svaret alltså. Är du dum i hela huvudet eller? 415 

*skratt* 416 

HM 417 

*skratt* Verkligen! 418 

INF6 419 

Det säger man inte. 420 

MM 421 

*skratt* Nej, man tänker det. 422 

HM 423 

Ja. Men då kan vi gå vidare till de här frågorna som vi har funnit ur litteraturen och all bak-424 

grundsresearch vi gjort. Så den första där är; Vilka fördelar upplever du att smittspårningssy-425 

stemet ger smittspårningen? 426 

INF6  427 

Strukturen. Strukturen, därför att jag kan känna den där SmiNetanmälan, ehh, när jag skriver 428 

i, kan jag inte komma på något annat än [skola] men det har ju varit såna här… det har varit 429 

vissa arbetsplatser och det har varit vissa skolor och vi ser det ju. Och då tänker jag såhär, jag 430 

är en av 70 eller 80 eller va vi är smittspårare, när jag får min tredje eller fjärde och jag bara 431 

sitter och plockar så att säga såhär en jordnöt i högen och så tre stycken jobbar på samma 432 

ställe, då är de många och eh, och det har ju varit några skolor de har stängt de var ju någon 433 

skola här i Malmö, [skola] eller va i hela fridens namn va den hette som de fick stänga, och de 434 

förvånade inte mig ett skit, alltså, för då hade jag haft både flera lärare och flera elever och 435 

medan anmälan så sitter jag ju här hemma och så säger till min man, “jaha du, nu säger de det 436 

här. Har du hört det förut?”, sa jag. Man ser det och det tycker jag är jättebra att smitt-437 

skyddsläkare eller smittskyddsfolket, de ser ju när det dyker upp speciella arbetsplatser. 438 

HM 439 

Så mönstrena blir tydliga med hjälp av systemen? 440 

INF6  441 

Ja och som sagt nu sa jag padel, men det har ni hört någon annan säga också, va? Eller hur? 442 

Det står någonstans i pressen nu tror jag, jag menar. Och så tänker man liksom, “Va tänker ni 443 

på? Ni far runt där och dunkar på en bolla på en liten yta och flåsar för att sitter ni i bilen ihop 444 

hem. Alltså, vad tror du?” 445 

MM 446 

De kluster och mönster är de samma? 447 
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INF6  448 

Ja, ja och sen har du som sagt de som inte är ett dugg intresserade och som, som det var som 449 

som inte går att komma åt, för de vill inte att du ska komma åt dem. Jag hade någon från 450 

Höörtrakten eller Hörbytrakten och han hade svarat och så där, vad tror du det blev… nä det 451 

var något sånt där… nä det finns någon att; fest, bröllop, socialt sammanhang eller det är 452 

några såna här olika grejer. Och han hade inte svarat och så skrev jag tillbaks till han och frå-453 

gade, eftersom han inte pratar i telefonen med mig för det ville han inte alls göra. Men då 454 

handlar det ju typiskt alltså... Jag svär på att det var en sån där jädra motorträff, ni vet. Och 455 

kör du ihop 100 bilar utanför Ica i Hörby så inser väl du också att det kanske inte var smart-456 

aste idén och du kanske, åtminstone vet vilka 50 var, men det, jah. Det kan du aldrig smitt-457 

spåra. 458 

HM 459 

Nä, juste. Ja men i de här, de här fördelarna som finns, de är tydliga för dig eller vad känner 460 

du kring det?  461 

INF6  462 

Ja, jag tycker, jag tycker att de är tydliga de är tydliga därför att det är en struktur som gör att, 463 

att man kan identifiera, alltså… vissa grejer kanske svåra… möjligtvis om de får in en smitta 464 

på en, arbetsplatser okej, men säg en studentkorridor till till exempel där, det har ju varit några 465 

sådana fall och där flera i korridoren blev sjuka. Det är ju inte konstigt i och för sig att de blir 466 

va med. Det konstigt om dom inte blir, tycker jag. Och då kanske inte adressen dyker upp på 467 

samma enkla sätt så att man ser det, men å andra sidan så brukar man ju då skriva att de är 468 

smittade på korridoren och ofta står, vad man pratar med människorna så säger de ju att jag 469 

menar att alla ska testa sig och det, det som då möjligtvis är en nackdel är att när någon blir 470 

sjuk så så drabbas ju alla panik och rusar iväg och testar sig dagen efter, när de skulle testat 471 

sig 5 dagar efter. Jag tror jag precis pratade med någon, inna  jag pratade med er här, och då 472 

hade… ja när de testade om stora delen av familjen testa men så var där en unge som hade 473 

testat negativt första testet men som kom nu på femte dan. Så att risken finns ju att, om man 474 

då är asymtomatisk smittbärare, vilket unga människor ofta är, eller kan vara, om de då testar 475 

sig liksom dagen efter det och så blir det negativt och då skitglada och sen är de ju positiva 5 476 

dagar senare och det har de väl ingen aning om och så trallar de omkring i världen och sprider 477 

skiten omkring.  478 

HM  479 

Ja upplever du att smittspårningssystemet är användbart och hjälper dig i ditt arbete?  480 

INF6  481 

Ja, det gör jag alltså. Jag hade ju inte kunnat... Jag hade ju inte kunnat rapportera in på något 482 

strukturerat sätt och det måste ju vara strukturerat. Annars är det helt meningslöst. *paus* 483 

Problemet är ju det… problemet är ju en att... man sitter och tittar på de här, vilket jag har slu-484 

tat göra men ni vet Folkhälsomyndighetens rapporter, så har det varit så här jättemycket… 485 

skulle man då låst ner mera, skulle man mindre, skulle man svetsat igen ytterdörrarna för folk, 486 

skulle man… alltså om man till att börja, gå ut och… Var bor ni? Malmö eller Lund? 487 

MM  488 

Lund, kan du bara röra till micken lite bara ner så? 489 

INF6  490 

Ja där... Ja nä men eh, hur ser det ut på stan? 491 

HM 492 

Ja det är ju folk överallt. 493 

INF6 494 

Ja och att det är folk överallt okej men nä för… Jag, jag var… så som havande anti-495 

kroppsmänniskaa och dessutom fått min första spruta så går ju jag i affärer och jag var inne på 496 

något köpcentrum, för jag hade ett... jag skulle göra någonting, och där kommer ju bunkar 497 
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med ungdomar och så klart de tänker väl att, det är frågan om hur man ska tänka. De tänker ju 498 

att vi går ju i samma klass så vi… och hade folk… hade folk fyllt… om bara folk… för att det 499 

är så rätt så tydligt vilka det är som inte som man inte når.  Förstår ni det? Det finns de här; du 500 

kan ringa, du kan skicka sms, du kan ligga som någon sorts igel… ibland har jag blivit så för-501 

bannad så jag  har inte gett mig. För jag tänker du du har inte rätt att bara skita i mig. 502 

MM 503 

Nej. 504 

INF6 505 

Men det finns... och majoriteten är jättebra, det vill jag verkligen säga, majoriteten som jag 506 

pratar med har uppfört sig helt okej och det är absolut ingenting att säga om det. Du är riskzo-507 

nen om du har barn som går i skolan och om du har en vissa sorters arbete är du i riskzonen 508 

också. Men de flesta människor som man pratar med liksom “har du?” “Ja, jag, jag kontak-509 

tade dem med en gång och jag ringde upp dem så fort jag fick svaret och de ska testa sig nu i 510 

veckan och…” alltså folk är väldigt omsorgsfulla tycker jag. Och så finns det de som inte alls 511 

är det. Att det är liksom, det är liksom där och där.  512 

HM  513 

Ja, men om vi nu tänker på på hur du använder systemet. Hjälper det dig i arbetet att, att ge-514 

nomföra vad du behöver göra eller komplicerar det till i någon punkt istället? 515 

INF6 516 

Nej. Så jag tycker systemet är bra. Jag tycker att den här 1177 listorna är bra. Det som jag kan 517 

tycka... det enda som jag kan tycka är det är lite fjuttigt vet ni för att det är människor som be-518 

rättar för mig, svaren blir lite fjuttiga. Du sitter kanske där och, och så sitter du verkligen tän-519 

ker “Åh vad gjorde jag? Vad gjorde jag då?”, det är folk som man pratat med. Jag vi har suttit 520 

och gått igenom våra almanackor vi har verkligen... om du då lägger rätt väldigt mycket 521 

energi på att verkligen göra rätt och så får du ett sånt där “Tack ska du ha. Vi kommer inte 522 

kontakta dig.” 523 

HM 524 

Det är lite skeptiskt? 525 

INF6 526 

Jag tror att det kan vara lite… Jag tror man är värd lite mera, förstår ni? Det är det är ju bara 527 

en… Men att ha något annat system som inte var så strukturerat det hade varit helt menings-528 

löst. 529 

HM 530 

Amen bra. Upplever du att användning av smittspårningssystemet låter dig utföra dina arbets-531 

uppgifter mer effektivt?  532 

INF6  533 

Absolut.  534 

HM  535 

På vilka särskilda situationer eller så är du mer effektiv? Eller mindre effektiv? 536 

INF6  537 

Det effektiva är att, att det... jag vet att jag behandlar alla lika. Resultatet, jag jag kan sitta 538 

kanske och någon får jag bara en 1177-lapp från som jag bara liksom, “okej det här var ingen-539 

ting, det var fjärde människan i familjen, de blev smittade av farsan och morsan”  eller så va? 540 

Det här är inga problem det bara rasslar rakt igenom. Vi vet var smittan kom ifrån vi vet att de 541 

inte har smittat någon annan, vi att det inte har liksom gjort något annat sånt där som man inte 542 

ska göra. Eller de som jag pratar länge med, men på något sätt… det jag sen… det som jag… 543 

som man kokar ner till de som går in, det är samma. Och det tror jag är bra. Därför att i det 544 

ena fallet skulle det inte vara en liksom fattigt och i andra fallet en roman utan... essensen får 545 

man ut, man får ut det på olika sätt, men essensen måste vara det som man... som är använd-546 

bart och det användbara är, måste vara, var går smittan? var är det just nu som… alltså, det 547 
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har ni också sett att? Nej, det kanske ni inte vet för det fick vi reda på i… Vad är de för dag 548 

idag? Onsdag va? igår, att det är 10-19 åringarna som testar sig väldigt mycket nu och som är 549 

väldigt… där antalet positiva tester stiger. Det är ju ett tecken alltså på att det är här det är. 550 

Och då kan du ju vara hur jädra ordentlig som helst, alltså, man ska inte kasta sten på folk... 551 

säg att du är 45 år och där sitter du och jobbar hemifrån och köper din mat på nätet, är väl 552 

skitsamma när din 12 åring kommer hem.  553 

MM  554 

Ja underbart, nu har vi egentligen var 5 minuter kvar av den tilltänkta… vi kommer dra över 555 

så klart, men det handlar ju så att, om det är okej med dig? 556 

INF6 557 

Ja pratar för mycket, okej. *skratt* 558 

HM 559 

*skratt* Det är jättetrevligt men vi vill gärna ha svar på våra frågor. 560 

MM 561 

Men bara så att det är okej med dig att vi drar över tiden. 562 

INF6 563 

Det är inga problem. Så då har vi lite frågor angående hur ja, du kan egentligen kör igång di-564 

rekt, så upplever du att smittspårningsystemet är enkelt att använda?  565 

INF6  566 

Det där beror precis på vem du är. Jag fick… jag blev uppringd av en smittspårare som säkert 567 

inte var… ja han liksom va vilse i pannkakan om jag säger så. Och han liksom “Jag har sett 568 

dig på nåt möte, jag fick sånt förtroende för mig. Kan du hjälpa mig?”. För honom var det 569 

banne mig inte lätt att använda. Då satt jag och sa att nä men… så visade jag precis det här 570 

som jag sa, “Såhär gör jag. Jag har de här liggande så att jag lätt kan kopiera in”. “Jaha det där 571 

har jag suttit och skrivit för hand” “Jaha”, sa jag “det tar ju en evig tid om du ska skriva av 572 

texten från en lös lapp hela tiden” *skratt* han va liksom inte… nä så det, det är inte själv-573 

klart. 574 

HM 575 

Och det fanns inte med instruktionen att man ska ha? 576 

INF6  577 

Nä, nej. Och ni vet att bara en sån grej som att… bara en sån grej som att du har alla systemen 578 

uppe så du lätt kan floppa emellan, det är ju inte alla som tänker så. 579 

HM 580 

Men för dig då, upplever du det enkelt? 581 

INF6  582 

Ja, jag tycker det är enkelt. Jag tycker det är enkelt, men det beror på att… ja, jag är van vid 583 

att jobba såhär.  584 

MM 585 

Underbart. Så, men upplever du att det var enkelt att lära dig smittspårningssystemet också 586 

då? 587 

INF6  588 

Vissa saker fick jag ju solkar ångest över. Ja, alltså, jag fick ju gå in i ett helt nytt administra-589 

tivt system det här PMO som det heter, som är öppenvårdens och men den stönade jag och så 590 

jag det att jag har lärt mig nya administrativa system förut, så det ska väl gå bra det här också. 591 

Men det där som du inte gör på varenda en, exempelvis så skulle man ju då boka sån här 592 

smittbärarpenning till anhöriga som är friska men inte måste vara borta från jobbet, och så då 593 

“Helvete vad i helvete? Vad i helvete var va det jag gjorde det och vilket... vilken slag var det 594 

och var va det jag skulle klicka på?” Men då kunde jag ju ringa upp min mentor och säga “skit 595 

ja var är det någonstans?” men sen när man inte... det tog kanske en vecka… det tog 3 gånger. 596 

Sen flyter det på… så att det är ju som allting va. Så jag ska precis faktiskt ha en människa 597 
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gående bredvid mig, jag hade den här mannen som ringde upp mig, honom hade jag bredvid 598 

mig en förmiddag, men då… Ja, det är bara det att du ska, då måste du jobba med nån som 599 

liksom fixar det här att man delar skärm så här i teams, va? Och förstår hur man gör och och 600 

fattar vad man håller på med då går det bra, då kan man ju säga, men titta här.  601 

HM  602 

Så det kräver ju lite då.  603 

INF6  604 

Men det kräver att ett någon ni förstår vad jag säger när jag säger tryck på dela skärmen.  605 

HM 606 

Men som jag tolkar det så var det lätt för dig att lära dig systemet, men att de här undantags-607 

fallen ändå krävde...?  608 

INF6  609 

Ja, ja så är det ju. Det var ju inget konstigt alltså. Jag menar vi är ju i helt nya systemen. Men 610 

det flöt på fort tyckte jag. Förutom att jag blev dösur ut på att de loggar ut mig alltså, men, 611 

och det är det som det är, så det rycker jag på axlarna åt.  612 

MM  613 

Upplever du att det är enkelt för dig att bli en skicklig användare av smittspårningssystemet?  614 

INF6  615 

Ja, ärligt talat så så jag är själv lite… Ja, det var som jag sa att till slut började jag klocka. Jag 616 

började klocka hur lång tid det tog för mig, för jag tyckte det, när allting ting flyter så går det 617 

ju... Det är rätt så snabbt tror jag att rådda av en människa var sjunde minut. Jag tror att jag, 618 

tror att jag på de här månaderna, jag tror inte, jag vet att jag har processat någonstans tvåtu-619 

sen. Väl över tvåtusen vid det här laget. Jag tror att det är rätt mycket.  620 

MM 621 

Ja.  622 

HM  623 

Men är det ändå något steg som är svårt så, trots skicklig användning? 624 

INF6  625 

Nej, det det som är svåra är att det som jag sa att man kan riskera. Man får inte, alltså man, 626 

man måste vara rätt fokuserad. För det, risken finns annars att man lägger ner någonting. Det 627 

är som jag säger det här att jag kan inte kolla om jag har gjort en sminetanmälan eller inte har 628 

gjort en sminetanmälan. Råkar jag trycka på send när jag inte har tänkt att jag ska göra det av 629 

bara farten, då… Då blev det, om jag då är distraherad av att det hänt någonting. Då vet jag 630 

faktiskt inte vad jag har gjort. Det är det enda jag inte kan kolla sen allt annat, det går att om, 631 

om man har misstag råkat arkivera en en i listan, det, det går, det är inga problem att hitta. Det 632 

har jag kollegor som liksom “jag råkade av misstag arkivera, vad jag nu” ja, men det det är 633 

skittråkigt men jag kan berätta vad du gör, men jag tänker att... Det tar tid, men det går att 634 

hitta dem. Nej, så att, men det är väl det här att att man ska koppla ihop flera olika system. 635 

Det är väl det va? Det går inte att göra, går inte att skräddarsy ett system för alltihopa utan 636 

man, man har ju då.... journalsystemet och de här listorna, sminetanmälningarna. 637 

HM  638 

Precis. Ja, så nästa fråga då, vilken inställning upplever du att din närmsta chef eller ledare har 639 

till användning av smittspårningssystemet?  640 

INF6  641 

Det är [namn] och jag tycker [namn] är en bra chef. Han är strukturerad på ett sätt som passar 642 

mig. Han tog, i och med att han tog över chefskapet så sorterade han upp den här startsidan på 643 

ett logiskt sätt. Det var liksom det, det blev bra. Han skriver varje vecka så skriver han liksom 644 

det här i veckans inriktning. Han är bra på att skriva protokoll efter våra gemensamma möten. 645 

Ja, han är bra stöd. Det finns dels alltså det här stödet när det gäller dokumentationen som är 646 

viktig. Och det är där allting är, grejerna är uppdaterade, det är klara regler för vad det är som 647 
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gäller nu. Nu har vi ändrat, men det är klara regler från och med idag så gäller det här... ja, 648 

och sen så är han dessutom… Så har han klart för sig att det är människor som jobbar så att 649 

han... peppar.  650 

HM 651 

Är han positivt till just systemanvändandet och allt som berör systemet så? 652 

INF6  653 

Ja, jag tycker jag. Och sen ja, det finns andra grejer som är positivt och det är att jag tycker de 654 

här... Ni vet trettiotusen där, ibland händer ju, det har hänt alltså inte en gång, att hela skiten 655 

lägger av. Man kan inte logga in när man kan inte komma till och då, då liksom drabbar det 656 

ofta oss allihopa. Och då vet sitta där och starta om datorn 3 gånger. Men, men vi har en 657 

chattfunktion där man får, där det är folk som skriver att ja, men “så här gjorde jag och sen 658 

fick jag det att fungera” och “nu fungerar det inte för någon av oss, ni går vi och dricker 659 

kaffe”. Men, men det finns. Det finns ett väldigt bra, det här informella stödet mellan arbets-660 

kamraterna, en chattfunktion som oftast är väldigt alltså trevlig och oerhört hjälpsam. Men, 661 

men [enhetschefen] är bra han, han och det kanske handlar om att hans struktur passar också 662 

mig va?  663 

HM  664 

Och känner du dig inspirerad av det han då, den inställningen han förmedlar? 665 

INF6  666 

Det är det nog som jag säger att jag, jag tror vi, vi ser på saker och ting på samma sätt. Så 667 

visst. Jag menar jag, jag tycker det är jättebra. Jag tycker om det här. Ja, att liksom strukturera 668 

upp det.  Jag tycker om när det är klart och tydligt.  669 

HM  670 

Bra. Upplever du att dom som bär högre ansvar har varit stöttande och hjälpsamma vid an-671 

vändning av smittspårningssystemet?  672 

INF6  673 

Ja, jag tycker att… Jo det tycker jag. Det är svårt det där med högre ansvariga, vid, det är platt 674 

organisation. Men, men jag tänkte säga förut att några som är jättebra, det är ju trettiotusen, 675 

alltså IT avdelningen, jag har full respekt för dem. De är trevliga, vänliga och det är liksom 676 

bara så *knäpp med fingrarna* så fixar dem de åt en, om de kan. Och.. jättebra, jag älskar 677 

30000.  678 

HM  679 

*skratt* Härligt. Så upplever du då att dina kollegor har varit positiva till användning av det 680 

här systemet?  681 

INF6  682 

*tankepaus* Ja, det kan jag. Jag kan inte säga att, alltså... När du när det inte är bra, det är ju 683 

när det går ner av någon anledning. Det har ju hänt alltså, att man kommer inte åt eller det här 684 

ligger nere eller det är stora problem just nu, och jag menar då kan man få svära. Men... Och 685 

sen, sen är det såna här småsaker som att… De ändrar listorna ibland. De ändrar, de här 1177 686 

formulärena ändras. Det, det fanns ett sånt där svarsalternativ som var bra som bara försvann. 687 

Det är möjligtvis lite irriterande. Men det får man rycka på axlarna och så får man skriva, 688 

alltså... Det är så här att du, du får inte smittbärarpenning om du själv är covidsjuk, av förklar-689 

liga skäl. Det är till för friska människor, va? Som inte kan jobba. Och du får inte heller smitt-690 

bärarpenning om du har haft covid inom en historisk tid, för då kan du inte heller smitta. Och 691 

det fanns det en sån här är om man, om de ansökte för gubben till exempel att; min man behö-692 

ver smittbärarpenning, för att de inte liksom... de hade inte riktigt klart för sig vad det är som 693 

gäller. Då fanns det ett sånt här svarsalternativ att; det här är till för det och, och den här män-694 

niskan är inte berättigad till det, och gå in och läs där och där, och den försvann bara som al-695 

ternativ. Och det var en nackdel, det var bättre när det var bättre när man bara kunde klicka i 696 

det. Nu får man sitta och skriva någon liten… Och så klart om jag var riktigt engagerad så 697 



 Användaracceptans av System för Smittspårning  Malmberg och Mellander 

– 148 – 

kunde jag ju göra mig ett sånt här… Du vet, i mitt worddokument kunde jag ju ha någon 698 

*skratt* fast som det, det händer inte så ofta så att jag, jag skriver lös text då.  699 

HM  700 

Just det, men uppkom det då klagomål eller motstånd när den här förändringen skedde? 701 

INF6  702 

Ja, det, det har liksom, det har faktiskt folk kommenterat; att varför försvann det här? Den var 703 

bra att ha. Den här informationen, när försvann den och varför?  704 

HM  705 

Mm, just det. Men för övrigt så upplever du att det är en positiv användningsinställning till 706 

systemet?  707 

INF6  708 

Ja, det tycker jag nog det är… Ja, det är såna här småsaker, det som kan skapa irritation. Det 709 

som sagt det här med delayen på listorna alltså när du tar in dig på listan att det är möjligt att 710 

att checka in 2 människor samtidigt med 20 sekunder emellan, och det är det ibland upptäcker 711 

man ju som sagt inte det och det ställer till. Men jag tycker att de flesta, absolut den totala ma-712 

joriteten tar det med en klackspark, eller bara löser det. Men då skriver man så här blev det 713 

lite fel. Inga problem. 714 

HM  715 

Nej, om du tänker på vilka som influerar dig mycket. Upplever du att, eller vilken inställning 716 

upplever det att dom har till användningen av smittspårningssystemet? 717 

INF6  718 

*tankepaus* En svår fråga. Jag ska tänka lite. Jag tror att… Vi är ju väldigt, som sagt, vi är 719 

väldigt pragmatiska. Eller jobbar du i vården är du pragmatisk. Liksom, det finns många sätt 720 

att flå en katt va, men… Man får liksom se vad det är som fungerar och fungerar bra. Och 721 

ibland så säger folk, ja, typ såna här saker som att “Hur gör jag här?” eller det här vart sånt 722 

här liksom att, ja men när det här händer och då sa skriver man liksom att jag, har jag skrivit 723 

någon gång att jag, men jag har en sån här snabbtext som jag har liggande på min... Jag har 724 

sparat de här grejerna som jag använde va, det är inte ofta, men som i alla fall kan behöva an-725 

vända mig av, de jag sparat i ett worddokument, det kommer jag lätt åt och så behöver jag inte 726 

sitta och liksom… Leta och fundera varenda gång. Då skriver man det i chatten, och så skri-727 

ver folk “Jättebra idé. Och vad skriver du då?” Och då delar folk med sig av sina, den här tex-728 

ten använder jag mig av. Alltså den här att man, man försöker förenkla och kvalitetssäkra kan 729 

man säga faktiskt, sitt arbete. Att det här… Exempelvis då apropå kvalitetssäkra. De här som 730 

har ungar som har berättat ungen var på simträning, tennisträning, bla bla. Fotboll, ishockey, 731 

alltså någonting precis innan de blev sjuka. I svaret till föräldrarna skickar jag alltid med, det 732 

finns en länk till ledare inom idrotten. Hur dom ska handskas med det här. Och jag skickar all-733 

tid med den,därför att de har säkert ringt upp till den här tennistränaren eller vad det var, och 734 

sagt att… Vad hon nu heter ungen, Louise, eller någonting, fick Covid. Testade positivt 2 da-735 

gar efter det att hon var på träningen. Men, och det är mycket möjligt att den här tennistränare 736 

vet fuller väl vad de ska göra. Men jag tycker att det kan vara lite… Jag kan vara säkrare på 737 

att det blev korrekt gjort om jag har skickat den korrekta länken från Folkhälsomyndigheten 738 

till föräldern. Sen är det deras ansvar att skicka den vidare, va? Men så det, och såna tips ger 739 

vi varandra, va? Hur man ska så att säga höja kvaliteten på arbetet.  740 

MM  741 

Perfekt. Nästa fråga då, upplever du att du har de verktyg och resurser som behövs för att an-742 

vända smittspårningssystemet?  743 

INF6  744 

Ja, egentligen, jag har en bra dator. Jag har en, nu funkar den väl inte så bra, men jag har… 745 

Har en mobiltelefon jag har. *skratt* Jag har vad jag behöver. Sen skulle jag ju behöva att 746 

folk ville prata med mig.  747 



 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 149 – 

MM  748 

Känner du att du har mus och andra saker att som du kan använda?  749 

INF6  750 

Ja, nej, det fick jag inte faktiskt med mig och eftersom jag inte gillar att sitta och pilla så här 751 

på… Så ringde jag faktiskt 1177 och så sa jag det att; har ni något emot att jag kopplar in min 752 

privata mus? För ibland vet ni så är de ju dögnälliga med att man inte får installera någonting 753 

och det har jag full respekt för. Men det visade sig att jag kunde bara prega in min sladdlösa 754 

mus, så funkar det bra. Så jobbar jag bättre med den. Går fortare.  755 

HM  756 

Är hörlurarna privata, eller?  757 

INF6  758 

Nej de är landstingets. Landstingets, och jag fick en iPhone, vilket jag tyckte var bra, för jag 759 

hade spytt på om jag hade fått en Android. Men jag fick en iPhone och jag fick en... Bra hör-760 

lurar, och jag fick en schysst dator, vad det nu är för nånting jag har. Så allt sånt funkar bra.  761 

MM  762 

Men har du tillgång till andra material såsom lathundar och beskrivningar om hur man ska an-763 

vända systemet? Finns det sånt?  764 

INF6  765 

Ja, det finns, och det ligger ju, det ligger snyggt och prydligt på… Hemvisten så finns det län-766 

kar till allting det… Och sen, systemet är relativt, tycker jag, självinstruerande. Det är ju, har 767 

ni sett det, man sitter ju bara ploppar i… Så att det… Det är inte så mycket att ta fel på.  768 

MM  769 

Jättebra. Upplever du att du har kunskapen som behövs för att använda smittspårningssyste-770 

met väl?  771 

INF6 772 

Ja, det upplever jag. Det är lite Learning By Doing alltså. Det är det, men det det gick fort.  773 

MM  774 

Jättebra. Vi har pratat om det tidigare också just den här frågan, så du behöver inte utveckla 775 

det mer. Upplever du att de olika delarna av smittspårningssystemet är kompatibla med 776 

varandra?  777 

INF6  778 

Nej, det är det inte, eftersom om jag… Om man tittar på vad som ska in, om man funderar på 779 

vad som är det viktigaste i alltihop, och då känner ju att det viktigaste är väl egentligen smine-780 

tanmälan, alltså det som går in till smittskydd. Och den… Är ju... 1177 formuläret, det är ju 781 

inte riktigt… Tror jag. Jo, men det är nog uppgraderat lite det, men det är, det är nog checklis-782 

tan i PMO som ju är alltså öppenvårdssystemet som inte är kompatibelt till vad de vill ha i 783 

smittskyddslistan. Så där, där måste man ta extra information. Det går liksom inte, har man 784 

fyllt i… Checklistan så har man inte det som behövs till Sminetanmälan. Och jag sitter och 785 

funderar på om det är någonting som kan saknas i... Nej, jag tror det är bättre åt andra hållet. 786 

Jag tror att 1177  får med allting de vill ha i sminet, men jag har känslan av att 1177 listan är 787 

ändrad ett par gånger sedan jag började, så den är nog lättare att, att ändra om. Sen se vad det 788 

någon som berättade någonting för mig. Var någon mamma tror jag som berättade för mig. 789 

Att när hon hade, och vet inte om det är ändrat igen hoppas jag, men hon har fyllt i någon nå-790 

gon grej någonstans och sen liksom låste sig... Då kunde hon inte. Hon kunde inte liksom ra-791 

dera. Hon kunde inte säga att det här var en felaktig... Det hade blivit lite konstigt någonting, 792 

men det rapporterade jag tillbaka och det är mycket möjligt att de har ändrat det.  793 

MM  794 

Okej. Men om man, det är ju ett sätt att beskriva kompabilitet med varandra. Men ett annat 795 

sätt man kan tänka på också är, du har ju fyra stycken olika system. Hade det varit bättre om 796 
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man har ett system eller om man hade liksom allting, mycket sker på automatik, eller att man 797 

fyllde i personnummer någonstans.  798 

INF6  799 

Förstår, och sen kom det i alla, det är så du tänker? *tankepaus* Är inte det en…? *tanke-800 

paus* Det en sån här. Är det här en säkerhetsfråga kanske?  801 

MM  802 

Det är mycket väl, att det kan mycket väl vara det.  803 

INF6  804 

Är det rimligt alltså att... jag är inte riktigt säker. Det är ju ändå så att 1177 formuläret är ifyllt 805 

av den här människan som, som, ja patienten om nu kan vara på det.  806 

*Tekniskt strul. Paus för uppkoppling igen* 807 

INF6 808 

Jo nej, men vi pratade om om man kunde ha något system när man fyllde i en grej och fick 809 

allt. Ja… Alltså. Man skulle ju ändå sitta med den inskickade… Antingen den inskickade 810 

1177 va, och då skulle man kanske kunna fylla i i PMO. Och då, och om det då, om det då på 811 

något sätt var en spegling av sminetanmälan. Uttrycker jag mig begripligt? 812 

MM 813 

Mm! 814 

INF6 815 

Ja, då skulle då skulle det ju kunna vara. Alternativt att man ringer upp en människa, vilket 816 

man ju gör ett antal ungefär minst hälften av gångerna, och sitter och fyller i… Ja, då kan man 817 

ju fylla i åt andra hållet, då kan man ju fylla i Sminetanmälan och det druttar in i PMO kan 818 

man ju tänka sig, om man kopplar de systemen va? Ja, det skulle ju definitivt förhindra det här 819 

som jag är med om ibland, att jag lägger ner Sminet och inte vet om jag har gjort den eller 820 

inte, då skulle den ju komma in automatiskt. Sen. Ja, ja. Och sen så skulle det möjligtvis, för 821 

att jag vet att smittskyddsfolket sa att de tyckte vi skulle hålla ögonen öppna för att de hade 822 

fått mycket campylobacter. Campylobacter är sån där, ni vet sån där kyckling..? Ja, och det är 823 

folk som klickar fel, va? Campylobacter istället för Corona, det är, man halkar lite där på 824 

knapparna. Så de bad oss vänligt att vi skulle kolla att vi fyllde i rätt.  825 

MM  826 

Ja, ja men bra.  827 

INF6  828 

Men, men nu är jag så van vid det här, man blir ju hemmablind? Jag är van att ha dom här 829 

olika systemen va.  830 

MM  831 

Ja nästa fråga då? Upplever du att det finns en särskild person eller grupp av människor att 832 

fråga om du du behöver hjälp eller om du stöter på problem med systemet?  833 

INF6  834 

Ja, och det där det här, det är knappt man vill berätta, men så här är det, att det vi har ju den 835 

här chattfunktionen. Och då har du dels den här allmänna chatten som du alltid kan gå in och 836 

skriva. Och det är med största sannolikhet, oftast får hjälp. Sen, sen har du nästa lager att man 837 

lär ju känna varandra. Jag har ju människor som jag känner sen innan. Som jag har insett är, 838 

jag har en före detta barnmorskekollega, till exempel, som jag vet har jobbat i öppenvården i 839 

ett antal år och hon är, alltså hon är en sån här jävla klippa. Så är det någonting som är handlar 840 

om den journalen eller någonting, då skriver jag direkt till henne kanske? Sen har jag en an-841 

nan människa som jag känner sen innan, som också är en… Ja alltså man kanske skriver di-842 

rekt till, istället för att skriva ut allmänt så skriver man direkt till de här och säger “Hörredu, 843 

jag funderar på det här”. Och sen har vi vissa såna här… Tekniska, ja vissa tekniska eller 844 

praktiska grejerna. Man lär sig vad folk är bra på va? Då går man direkt på dem.  845 

MM  846 
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Så då, du upplever att det finns?  847 

INF6  848 

Ja, det finns, det finns för allt alltså. Det finns… och sen har vi en, en tycker jag, en positiv 849 

alltså, det är en rolig chatt alltså. För dels så skriver man att “vad ska jag göra? Jag kan inte... 850 

Den här människan är inte registrerad i PMO, vem hjälper mig?” och då är det folk som nap-851 

par på det, va? Och sen, sen kan du, sen kan du skriva det här när du blir fullständigt galen för 852 

att du inte har arbetskamrater, som någon som berättade att hon hade ringt upp och så hade 853 

hon blivit utskälld av någon skithög som sa att det var minsann söndag och han jobbade inte 854 

på söndagar så hon kunde ringa nästa vecka istället. *Skratt* Men den som jobbade på sön-855 

dag, det var ju faktiskt smittspårarna, om man nu ska vara sån då, och då behöver man liksom 856 

“wää”, kräka av sig lite. *Skratt* Så att den funktionen finns också, va? Eller berätta när det 857 

är någonting väldigt roligt som, för det händer ju väldigt roliga saker. Då behöver man också 858 

dela med sig. Men folk är väldigt hjälpsamma.  859 

MM  860 

Jättebra. Upplever du att arbeta i sånt här smittspårningssystem passar dig och arbetssätt.  861 

INF6  862 

Ja, det gör jag. Ja, det är det, det är, det är en kontakt med människor och det gillar jag. Och 863 

jag tror jag är bra på det. Jag är bra på att få kontakt med folk, och att… Ja. Prata lite. Och se-864 

dan, ofta är det så där att “när jag ändå har dig på tråden”, säger folk, kan jag få fråga? Med, 865 

jag lovar att 95% av gångerna så kan man ju svara, och kan man inte svara så så säger jag att 866 

“jag tar reda på det här, så återkopplar jag till dig”. Jag tycker det är… Det är vår skyldighet.  867 

MM  868 

Men som sagt, du jobbar mycket i systemet och som du sa tidigare att du ringer ungefär hälf-869 

ten av gångerna. Känner du att en sån här administrativ roll har, har du blivit mer positivt till 870 

en sån typ av roll, efter det här med att ha arbetat i smittspårningssystemet, eller blir mer ne-871 

gativ till att ta en sådan administrativ roll?  872 

INF6  873 

Varken eller faktiskt. Utan... Alltså, man ska ju lägga krutet där det behövs, eller hur? Och att, 874 

flyter allting på, man får informationen man behöver för att, för att få rätt resultat. Då kan väl 875 

jag sitta där och klicka. Det är nemas problemas. Om jag för att få ett bra resultat behöver 876 

prata med en människa, då ska jag ju prata med dem. Men nej, är jag tydlig nog? Det är var-877 

ken eller.  878 

MM 879 

Mmm! 880 

HM  881 

Men du trivs i alla fall med både den personkontakten och den administrativa sidan av det 882 

här? 883 

INF6  884 

Ja, jag tror att jag hade tyckt vara tråkigt, tråkigare, jag tror att jag hade tyckt att det var ett 885 

viktigt jobb jag gjorde, även om jag bara skulle sitta och klicka va. Och att det var ett… vad 886 

ska jag säga? Ett jobb värt att göra och att ett jobb som behöver göras och så där. Vi är ju väl-887 

digt… Pliktmedvetna tror jag, vi som har jobbat. Man tittar, så ser man, det här är fy för en 888 

gris, här har det kommit in… Massor, massor med fall. Nu får jag jobba 1, 2 timmar extra 889 

idag att vi måste, vi måste skyffla undan det här. Så reagerar folk alltså. Nu har vi ett djupt an-890 

detag och så bara kör vi. Kan inte bara lämna det.  891 

MM 892 

Just det. 893 

HM  894 
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Mm. Så nu går vi över till lite mer, ja men öppna frågor och bara så att du känner att du får 895 

berätta. Så bara kort om den här utbildningen du har pratat lite om förut. Ja, vad för utbildning 896 

fick du och hur var den? Bara lite kort. 897 

INF6  898 

Ja, då hade de gjort en sådan här… Det fanns en, ett dokument, *skratt* Ja förresten, just det, 899 

och där kunde man ju läsa på vad man skulle göra steg för steg. Och det var väl relativt, så där 900 

anständigt. Så det hade jag ju fått, och så hade jag ju sorterat in det i en… Snygg liten sån här 901 

mapp, och ja, och så tänkte jag det kan vara bra att ha. Och sen så hade man, tror, jag 3 tim-902 

mar eller 4 timmars introduktion och den… Ja, då liksom… Lite så här, kanske inte bästa pe-903 

dagogiken i världen. Ni vet när folk står och läser innantill, det här som jag har läst, tar upp… 904 

Dokumenten att på på skärmen och sen så läser man innantill vad det står på dokumentet, och 905 

som jag kan också läsa innantill själv va? Ja ni vet, ni kan det där. Ja, och sen har vi råddat 906 

igenom det. Och ja, och sen så tog som sagt den här mannen som hade den här introdukt-907 

ionen, så tog han och ringde upp och gjorde en smittspårning rent praktiskt. Och sen hej och 908 

tack, nu går vi hem. Och sen dagen därpå när man liksom skulle koppla upp sig. Då var ju 909 

bara ren och skär ångest. Det kan jag ju berätta. *skratt* Då kan jag ringde upp *namn på kol-910 

lega*, för jag visste att hon var i samma sits som jag och hon satt ju med ren och skär ångest 911 

nån annanstans. *skratt* Liksom, dealade lite till varandra. Sen… Ja.  912 

HM  913 

Så det var lite brist på att praktiskt få göra det?  914 

INF6  915 

Ja, det var det. Det, alltså du vet, det räcker inte med att du ser någon annan göra det, utan du 916 

måste ju faktiskt, och det helt värdelösa, det är när det står någon liksom. Det är värsta är 917 

egentligen när det står någon och lutar sig över axeln på dig och klick klick klick klick, så. 918 

Nej, så gör vi inte, utan… Det får ta jättelång tid. Jag tror, när jag hade den här mannen som 919 

kontaktade mig. Då gick jag mycket lugnt igenom en. Alltså så här gör jag, nu gör du det. Och 920 

då tog det, jag menar, när jag sa 7 minuter tar det för mig när jag kör full fart, men jag tror det 921 

tog honom en halvtimme att göra färdigt ett. Men när han hade gjort färdigt det så hade han 922 

gjort det själv va.  923 

HM  924 

Har du senare fått någon fortbildning i hur smittspårningssystemet ska användas.  925 

INF6  926 

Nix knix, och jag har faktiskt inte... Vissa grejer, som sagt, man, tips and tricks det det det får 927 

vi av varandra, att så här, så här kan du, här kan du gå in och radera och där kan du se, och 928 

mailfunktionen hittar du här uppe till höger om du går in och glor och… Och då har man, jag 929 

tror det är någon gång som jag gått in och delat, en eller två gånger jag gått in och delat 930 

skärm, bara för att se vad i hela fridens namn säger du att det här ligger? Ja men det ligger 931 

här.  932 

HM  933 

Så det är en typ av fortbildning det också, men inget officiellt?  934 

INF6  935 

Ja det är det, men som sagt för att du ska klara det så måste du ju vara bekväm med att gå in i 936 

teams och skärmdelning.  937 

HM  938 

Ja, just det. Tycker du att systemen för smittspårning gynnar eller förbättrar vården av patien-939 

ten? 940 

INF6  941 

Ärligt talat, tror jag inte... Jo... Jo, det tror jag nog faktiskt, därför att i annat fall vet du, så 942 

hade du, du hade tagit ditt test och sen hade vi fått hem liksom “hej och hå du har ett positivt 943 

test. Du kan gå in och läsa” och grejen är den att… Många som jag pratar med, är det 944 
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tillräckligt många för att jag ska ha respekt för det, har öppnat sitt provsvar och sen har de fått 945 

chocken direkt när det står att de är positiva. Sen är det väldigt olika. En del klickar sig vidare 946 

fram till de här, då finns det länkar, “det här gäller för dig”, “det här gäller för dig dom du bor 947 

ihop med” och en del liksom, har du läst de här länkarna? “Ja, ja, ja.” Och en del liksom 948 

“Fanns det sådana länkar? Nä det såg inte jag”, det är olika, och liksom “När jag fick det, jag 949 

blev nog så chockad över att jag var positiv och sen bara stängde jag ner alltihopa”. Så syste-950 

met med smittspårning är väl faktiskt, det positiva är att det blir en återkoppling. Om de som 951 

inte, för att du ska hitta det här smittspårningsformuläret och fylla i det… Du kan ju skita i det 952 

också, va? Du kan ha sett det och skita stort i det, men har du fyllt i det så har du med största 953 

sannolikhet läst de här andra grejerna också, för de ligger före och sen... har du inte gjort det 954 

så blir du uppringd. Och då sitter det nån vänlig människa och pratar med dig om att ja, inte 955 

bara om vad det är som gäller och när man ska testa sig och när man blir smittfri och när man 956 

kan gå tillbaks till arbetet och hur man mår och jag brukar, jag brukar ta lite olika information 957 

till den vem jag pratar med, men är det lite äldre människor så har jag förr i världen flaggat 958 

lite för att de ska vara uppmärksamma på om de… Inte mår bra. Och det är en, åtminstone 2 959 

stycken faktiskt, som jag har sagt att nu tycker jag att vi ska lägga på och du ska ringa 112 och 960 

åka till sjukhuset. Jag har hört att dom inte var bra när jag pratade med dem. Jag hörde att de 961 

var så pass att jag vill att någon skulle ta en bedömning på dem. Så direkt, så för den sakens 962 

skull så tror jag det här systemet med att, att du får ditt svar, att du får information om du inte 963 

har öppnat, om du tar öppna svaret vet du, då är vi på dem som kyvingen. Det ser vi ju. Det 964 

vet ni om?  965 

HM 966 

Ja, ja. 967 

INF6 968 

Ja, nej, så jag... Jag tror att att det här systemet med smittspårning… Kan nog ge lite mera ga-969 

rantier för ett gott omhändertagande av de som är positiva.  970 

HM 971 

Men om det då är en person som har svarat på formuläret som du inte ringer, anser du att den 972 

patienten får en förbättrad vård? Eller är det bara samtalen som förbättrar, om du förstår vad 973 

jag menar?  974 

INF6  975 

Jag förstår hur du tänker, jag tror att... Ja, nu måste jag tänka efter. Ja de får ju iallafall frågor 976 

som kräver liksom typ “har du läst igenom de här formulärarna?”. Jag tror att det är viktigt att 977 

man, att man har klart för sig vad det är som gäller. Och sen har vi de där som sagt, som de 978 

som trillar mellan stolarna, det är ju de som… Inte läser eller inte bryr sig, och då kommer vi, 979 

jag vet inte. De är få. De är väldigt få. Men de är ett problem.  980 

HM  981 

Ja, men så i stort nu då, verkligen stort, och jag var inne på det här förut. Men, vad för förde-982 

lar eller möjligheter tycker du det finns med att arbeta i smittspårningssystemet?  983 

INF6  984 

Fördelen är att man kan individanpassa informationen. Det tror jag är den stora fördelen. Ja, ja 985 

alltså. När man har de här telefonsamtalen framför allt, så, så. Om man nu inte har så himla 986 

bråttom så får man ibland reda på saker. Och så kan man ge, tror jag, goda råd. Och goda råd 987 

är exempelvis att det kanske bara för att du jobbar hemifrån... Ni sitter uppenbarligen på sån 988 

här distansundervisning eller hur? Men om ni nu bägge 2 hade covid och hade rätt så ont i hu-989 

vudet och var trötta som grisar och och kände allmänt jättesjuka. Är det dösmart att fortsätta 990 

jobba för fullt då? Tror inte det. Och det, där pratar jag ju ibland med med folk och så säger 991 

de att jag sitter här nu. Jag sitter, ja, jag jobbar ju hemifrån. Jag sitter faktiskt, och jag satt fak-992 

tiskt och jobbade nu när du ringde. Och så säger man “Jaha du, tycker du att det är en jättebra 993 

idé? Skulle du gå till din arbetsplats?” “Nej, nej nej, nej” “Men varför i hela fridens namn 994 
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sitter du då vid ditt köksbord och jobbar? Du är ju sjuk.” “Ja, ja, det har du rätt i”. Sista 995 

gången vi hade en pandemi i Sverige det var 1918, det är 103 år sedan. Ha lite respekt så. Det 996 

är kanske ingen annan som säger, va?  997 

HM  998 

Det här är ju just fördelarna med samtalet, men ser du någon annan så fördel eller möjlighet 999 

med just dom här datorsystemen ni använder? 1000 

INF6  1001 

Jag kan se fördelen att alla får samma information eller möjlighet till samma information. Ja, 1002 

det, det tycker jag. Det är för mycket skitinformation som vimsar omkring ändå, eller hur? Så 1003 

att... Att den är rätt bra. För det mesta är den bra och tydlig tycker jag. Det har väl vart några 1004 

såna här grejer som, som jag tänkte att det där är inte särskilt tydligt, då kan jag inte komma 1005 

ihåg vad det var, men jag vet att det är någonting som jag har suttit och läst högt liksom. Och 1006 

har sagt att vad står det här egentligen? Jag, jag tror att det här är ju så pass… Jag tror inte nå-1007 

gon av oss kunde bara föreställa sig för ett år sedan, och ett år sedan hade ändå den här skiten 1008 

hållit på i 2 månader, eller hur? Nej, kunde ni föreställa er i början av maj förra året att ni 1009 

skulle sitta på distansundervisning och inte få träffas? Precis, nej.  1010 

HM  1011 

De flesta, optimister, har inte det i alla fall. Om man är optimistisk, så har man ju inte. 1012 

*skratt* 1013 

INF6 1014 

Ja, men ingen av oss, vi hade ju inte varit med alltså. Pandemi fanns ju inte på kartan, eller 1015 

hur? Men ni vet ibland när jag ringer när man pratar med folk och så säger jag, “Jag vet vad 1016 

du kommer svara. Men jag ska fråga alla fall, har du varit utomlands senaste veckorna? Har 1017 

du flugit senaste veckorna?” och så säger de bittert “I wish!” *skratt*  1018 

HM  1019 

*Skratt* Ja, vilka nackdelar eller utmaningar ser du eller tycker du att det finns med att arbeta 1020 

i det här smittspårningssystemet? 1021 

INF6  1022 

Nackdelarna, den stora nackdelen alltså med system, det är att alla system är ju känslig. Och 1023 

när skiten bryter ihop, vilket den ju har gjort ett par gånger, och kanske legat nere i timmar el-1024 

ler man kommer inte in eller man blir utkastad, man blir fullständigt vansinnig. Men det är ju 1025 

så med alla datasystem va. Att, att det man är ju oerhört sårbar, eller hur? Blir det något stort 1026 

centralt fel då står det liksom, ja, “vi har major problem här nu inne på sjukhuset och man job-1027 

bar för fullt med att försöka lösa det”. Men om man nu inte löser det på några dagar, så är det 1028 

ju ett… Då är vi ju rätt i hissen, va? Och allting är ju, det är ju helt datoriserat, så att... 1029 

HM  1030 

Upplever du att det finns outnyttjade möjligheter kring att använda system, datorer eller auto-1031 

matiska uppfinningar av något slag inom smittspårning? Om ni bara vill resonera fritt kring?  1032 

INF6  1033 

Ja, alltså, som det är nu så är ju ett sånt här… Eeh. Nu är inte jag så bra på det här med artifi-1034 

ciell intelligens. Men men jag har förstått att… Man kan ju ha den här… När man frågar ut 1035 

patienter,  diagnostik kan tydligen bli väldigt bra. Det här är ju sån här verkligen… Det är så 1036 

enkla svar på frågorna va. Och 1177 formuläret så skriver du egentligen “Har du varit... “ Äh, 1037 

jag tror det, jag tror den kunde gjorts mera genomarbetad, eller hur? Det var, det är något sånt 1038 

här “Har du varit på, i något socialt sammanhang?” Det är just den frågan. Bröllop, bla, bla 1039 

bla va. Och så säger folk ja?! Alltså, vad fan då Ja? Då måste man ringa upp. *skratt* Du 1040 

svara Ja, ja, vad har du för…? Ja. Nej. 1041 

HM  1042 

Men isåfall, att ha någon, någon mer artificiell intelligens inblandat ser du som en möjlighet 1043 

som hade kunnat hjälpa arbetet? 1044 
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INF6  1045 

Jag tror kanske, jag vet inte. Ni vet såna där som man... “Hej, du ringer till Elvis på elbolaget” 1046 

och så sen kan det ju sådär,  sen kan man ju bli vansinnig på dem också då när de är. Ni vet 1047 

hur det ser ut där det är så, men kanske. Att den kunde frågat vidare, va? Utifrån svaret man 1048 

fick. “Har du varit i något sammanhang?”, “Ja.”, “Kan du berätta vad det var du gjorde?”, 1049 

“Nej.” *skratt*  1050 

HM  1051 

*skratt* Ja, men det var egentligen alla frågor, är det någonting mer du vill tillägga som du 1052 

tycker är viktigt inom just användande och acceptans av smittspårningssystem? 1053 

INF6  1054 

Problemet är ju de här som... Man ser rätt väl... Ålder va, och det stämmer inte riktigt heller 1055 

alltid, men män över en viss ålder är trögare på att svara, kvinnorna brukar vara… Men sen… 1056 

Sen kan man ju bara konstatera att hittar man en kvinna med utländskt namn, eh, som är 25, 1057 

eller så gammal att hon är gift ungefär, va? Så, så är det... Det är si eller så va. Antingen så, så 1058 

jobbar hon som jurist på, någonstans, eller också så har hon inte gå till skolan. Det är stora 1059 

klyftor i samhället. Det blir väldigt, väldigt tydligt när man håller på med det här. Och det här 1060 

med informationsteknik och förmåga att ta det till sig är väldigt olika. Sen kan man inte vara 1061 

säker på någonting, alltså, för sen… Finns det de som är… Namnen säger egentligen ingen-1062 

ting, det är ålder säger en del faktiskt. Åldern säger en del. Och sen, ja, sen vissa saker som... 1063 

*harkling* Jo det är en sak som inte är bra, som verkligen inte, verkligen inte, inte är bra nu. 1064 

Det är det här med 1177 och att du ska logga in med BankID, för att i och med att ungarna är 1065 

12 år så får de inte, eller 13 år, så får dem inte logga in med föräldrarnas BankID längre. Men 1066 

det är inte nödvändigtvis så att, att det är särskilt lätt att få tag på det där BankIDt, och det är 1067 

rätt mycket diskussion i vår chatt nu eftersom det är så mycket ungar. Att föräldrarna har inte 1068 

vart så om sig och kring sig så de har skaffat de här BankID:erna, när väl hela familjen sitter i 1069 

karantän så kan de ju inte gå någonstans och ordna det här. Och, och det blir det bara jätteråd-1070 

digt alltihopa. Och sen sen då så, så skickas svaret in, och då är det en 13 årig kille så tycker 1071 

han det är jätteläskigt att prata med folk i telefonen, så att emellanåt så tar han inte telefonen, 1072 

och så nån gång har morsan då tagit telefonen och sagt, “Ja han vill inte prata, han tycker det 1073 

är så obehagligt”. “Nej, men det är bra, då får jag prata med dig då i alla fall.” Så att vi har ett 1074 

system som släpper, och det är något annat som är jättekonstigt också. Jag tror att ungarna, 1075 

föräldrarna kan inte se barnets journal från det att den är 13 år. Det är ju för att det här kan ju 1076 

bli en dödsdom för en 14 årig flicka om föräldrarna kan gå in och läsa, till exempel. Och jag 1077 

menar allvar när jag säger dödsdom. Men sen å andra sidan får tydligen inte ungen gå in och 1078 

läsa sin egen journal förrän de är 18. Äe, det är något som är fel där va. Så det skulle, just när 1079 

det gäller de här provtagningarna, så skulle skulle vi nog behöva några, något som gjorde att 1080 

det fungerade bättre.  1081 

HM  1082 

Så att systemen finns och stöttar, men att det är vissa, vissa funktioner som, inte är som de be-1083 

höver vara.  1084 

INF6  1085 

Ungarna trillar emellan. Därför att nästan alla vuxna har ju BankID och sen har det tydligen 1086 

varit så här att, ja, det vet ni, att man inte kan boka sina gamla människor, allt vad det står. 1087 

Men ungarna har inte… BankID rent, eller också har de något BankID som inte duger till all-1088 

ting, så det, nej.  1089 

HM  1090 

Påverkar det hur du känner för att arbeta i de här systemen? Sådana problem som du nämner.  1091 

INF6  1092 

Ja. Äe, men alltså jag… Jag accepterade, det här har ju blivit... Det här är någonting som, som 1093 

man fick börja med när det här hände. Och så har vi kört det här i ett års tid och jag tror man 1094 
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började smittspåra ordentligt i somras. Det var, ja men det bästa. Och som sagt 1177 svarena 1095 

ändras ju och den, de kan de uppgradera, och sen sminetanmälan tror jag ser ut som den gör 1096 

och de tror jag inte de kan göra någonting åt. Men sen, ja. Och PMO kanske inte är guds svar 1097 

på mänsklighetens böner, men… Men, vi gör vårt bästa. Det tar ju lång tid att få fram bra sy-1098 

stem, eller hur? Det är inte någonting man snyter ur näsan. Och jag har flera programmerare i 1099 

familjen och som just pratar om det här med när de förväntas gå in och liksom lappa i de be-1100 

fintliga systemen som blir bara blir mer och mer, om ni jobbar med sådana grejer också, så vet 1101 

ni att det blir bara mer och mer koko, man börjar inte om från början utan ska man lägga till 1102 

en funktion, eller man ska, sen blir liksom bara mer och mer risker att det skiter sig stort nå-1103 

gonstans.  1104 

MM 1105 

Ja. 1106 

HM  1107 

Mm, någonting mer du vill tillägga, annars känner vi oss färdiga.  1108 

INF6 1109 

Nej, det är ingenting, det är bra så här. Lycka till och ha det så kul så.  1110 

HM  1111 

Tack så jättemycket för din hjälp och många bra svar här.  1112 

MM  1113 

Ja, jag stoppar intervjun där.  1114 



 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 157 – 

Referenser 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human deci-

sion processes, 50(2), s. 179-211. 

Alter, S. (2014). Theory of Workarounds. Communications of the Association for Information 

Systems: 34(55), s. 1041-1066. 

Ammenwerth, E. (2019). Technology acceptance models in health informatics: TAM and 

UTAUT. Stud Health Technol Inform, 263, s. 64-71. 

Ammenwerth, E., Mansmann, U., Iller, C., & Eichstädter, R. (2003). Factors affecting and af-

fected by user acceptance of computer-based nursing documentation: results of a two-

year study. Journal of the American Medical Informatics Association, 10(1), s. 69-84. 

Azad, B., & King, N. (2008). Enacting computer workaround practices within a medication 

dispensing system. European Journal of Information Systems, 17(3), s. 264-278. 

Bozan, K., & Berger, A. (2018). The effect of unmet expectations of information quality on 

post-acceptance workarounds among healthcare providers. Proceedings of the 51st 

Hawaii International Conference on System Sciences, s. 3039-3048. 

Braithwaite, I., Callender, T., Bullock, M., & Aldridge, R. W. (2020). Automated and partly 

automated contact tracing: a systematic review to inform the control of COVID-19. 

The Lancet Digital Health, 2 (11), s. 607-621. 

Breeher, L., Boon, A., Hainy, C., Murad, M. H., Wittich, C., & Swift, M. (2020). A frame-

work for sustainable contact tracing and exposure investigation for large health sys-

tems. In Mayo Clinic Proceedings. Elsevier. 

Bryman, A., Bell, E. (2017) Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB 

Böttiger, Y. (2014). IT-system i vården kräver nya tankesätt. Tillgänglig online: https://lakar-

tidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2014/10/it-system-i-

varden-kraver-nya-tankesatt/ [Hämtad 6 April 2021] 

Chowdhury, M. J. M., Ferdous, M. S., Biswas, K., Chowdhury, N., & Muthukkumarasamy, 

V. (2020). COVID-19 Contact Tracing: Challenges and Future Directions. IEEE Ac-

cess. 

Cimperman, M., Brenčič, M. M., & Trkman, P. (2016). Analyzing older users’ home tele-

health services acceptance behavior—applying an Extended UTAUT model. Interna-

tional journal of medical informatics, 90, s. 22-31. 

Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches, 4th edn, Los Angeles: Sage Publications 

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory 

into practice, 39(3), s. 124-130. 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 1. uppl, Malmö: Gleerups. 

Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user in-

formation systems: Theory and results, Doctoral dissertation, Massachusetts Institute 

of Technology. 

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technol-

ogy: A comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), s. 982-

1003. 

Dillon, T. W., Blankenship, R. A. Y., & Crews Jr, T. (2005). Nursing attitudes and images of 

electronic patient record systems. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 23(3), s. 

139-145. 

Eames, K. T., & Keeling, M. J. (2003). Contact tracing and disease control. Proceedings of 

the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 270(1533), s. 2565-2571. 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2014/10/it-system-i-varden-kraver-nya-tankesatt/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2014/10/it-system-i-varden-kraver-nya-tankesatt/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2014/10/it-system-i-varden-kraver-nya-tankesatt/


 Användaracceptans av System för Smittspårning  Malmberg och Mellander 

– 158 – 

El-Gayar, O. F., & Moran, M. (2006). College students’ acceptance of Tablet PCs: An appli-

cation of the UTAUT model. 36th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute 

(DSI) November 18-21, 2006. s. 2844-2850. 

Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. African 

Journal of Emergency Medicine, 7 

Ferneley, E. H., & Sobreperez, P. (2006). Resist, comply or workaround? An examination of 

different facets of user engagement with information systems. European Journal of In-

formation Systems, 15(4), s. 345-356. 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to 

theory and research. 

Folkhälsomyndigheten. (2021). Kartläggning och effektivisering av smittspårning av covid-

19, Tillgänglig online: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentas-

sets/d7404269d8c149bd89b7006bc495669e/kartlaggning-och-effektivisering-av-

smittsparning-covid-19.pdf [Hämtad 6 april 2021] 

Folkhälsomyndigheten. (2020a). Spridningen av covid-19 är en pandemi, Tillgänglig online: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/sprid-

ningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/ [Hämtad 16 maj 2021] 

Folkhälsomyndigheten. (2020b). Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars, mers 

och covid-19, Tillgänglig online: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/ [Hämtad 6 april 2021] 

Folkhälsomyndigheten. (2020c). Vägledning för smittspårning av covid-19, Tillgänglig on-

line: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsar-

kiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19 [Hämtad 16 maj 2021] 

Garpenhag, L. (2010). Kortare recensioner - Anna Lundberg, Läkarnas blanka vapen: svensk 

smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv. Historisk Tidsskrift, 130(4), 811-812. 

Tillgänglig online: http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2010-

4/pdf/HT_2010_4_805-820_kortrecensioner.pdf [Hämtad 16 maj 2021] 

Gasser, L. (1986). The integration of computing and routine work. ACM Transactions on In-

formation Systems (TOIS), 4(3), 205-225. 

Gonen, A., Sharon, D., Offir, A., & Lev-Ari, L. (2014). How to enhance nursing students’ in-

tention to use information technology: the first step before integrating it in nursing 

curriculum. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 32(6), s. 286-293. 

Handayani, P. W., Hidayanto, A. N., & Budi, I. (2018). User acceptance factors of hospital 

information systems and related technologies: Systematic review. Informatics for He-

alth and Social Care, 43(4), s. 401-426. 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen, Malmö: 

Gleerup. 

Huryk, L. A. (2010). Factors influencing nurses’ attitudes towards healthcare information 

technology. Journal of nursing management, 18(5), s. 606-612. 

Hyman, J. M., Li, J., & Stanley, E. A. (2003). Modeling the impact of random screening and 

contact tracing in reducing the spread of HIV. Mathematical biosciences, 181(1), s. 

17-54. 

Högskolan i Skövde. (2020). Majoriteten svenskar är emot appar för smittspårning. Tillgäng-

lig online: https://www.forskning.se/2020/11/12/majoriteten-svenskar-ar-emot-appar-

for-smittsparning/# [Hämtad 8 april 2021] 

Klinkenberg, D., Fraser, C., & Heesterbeek, H. (2006). The effectiveness of contact tracing in 

emerging epidemics. PloS one, 1(1). 

Kossman, S. P., & Scheidenhelm, S. L. (2008). Nurses' perceptions of the impact of electronic 

health records on work and patient outcomes. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 

26(2), s. 69-77. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d7404269d8c149bd89b7006bc495669e/kartlaggning-och-effektivisering-av-smittsparning-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d7404269d8c149bd89b7006bc495669e/kartlaggning-och-effektivisering-av-smittsparning-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d7404269d8c149bd89b7006bc495669e/kartlaggning-och-effektivisering-av-smittsparning-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-covid-19
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2010-4/pdf/HT_2010_4_805-820_kortrecensioner.pdf
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2010-4/pdf/HT_2010_4_805-820_kortrecensioner.pdf
https://www.forskning.se/2020/11/12/majoriteten-svenskar-ar-emot-appar-for-smittsparning/
https://www.forskning.se/2020/11/12/majoriteten-svenskar-ar-emot-appar-for-smittsparning/


 Användaracceptans av System för Smittspårning Malmberg och Mellander 

– 159 – 

Kuek, A., & Hakkennes, S. (2020). Healthcare staff digital literacy levels and their attitudes 

towards information systems. Health informatics journal, 26(1), s. 592-612. 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund; Studentlitteratur. 

Larsson,Y. (2020). Guide: Så smittspårar regionerna covid-19. SVT Nyheter. Tillgänglig on-

line: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-smittsparar-regionerna-covid-19 [Hämtad 

29 mars 2021] 

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic 

research. Review of educational research, 52(1), s. 31-60. 

Lee, T. T. (2005). Nurses’ concerns about using information systems: analysis of comments 

on a computerized nursing care plan system in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 

14(3), s. 344-353. 

Lu, C. H., Hsiao, J. L., & Chen, R. F. (2012). Factors determining nurse acceptance of hospi-

tal information systems. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 30(5), s. 257-264. 

Müller, J., Kretzschmar, M., & Dietz, K. (2000). Contact tracing in stochastic and determinis-

tic epidemic models. Mathematical biosciences, 164(1), s. 39-64. 

Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing, London: Sage. 

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats 2: a uppl, Malmö: Li-

ber. 

Sharifian, R., Askarian, F., Nematolahi, M., & Farhadi, P. (2014). Factors influencing nurses' 

acceptance of hospital information systems in Iran: application of the Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology. Health Information Management Journal, 

43(3), s. 23-28. 

Shoham, S., & Gonen, A. (2008). Intentions of hospital nurses to work with computers: based 

on the theory of planned behavior. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 26(2), s. 

106-116. 

SVT. (2020). Ny superinfluensa att vänta i framtiden. Tillgänglig online: 

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/historiska-pandemier-fran-pest-till-corona 

[Hämtad 5 april 2021] 

Tieto. (n.d.). Läkaren: It-stödet i vården har inte hängt med. Tillgänglig online: https://e-

halsa.se/lakaren-it-stodet-i-varden-har-inte-hangt-med/ [Hämtad 6 april 2021] 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur. 

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance 

model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), s. 186-204. 

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of infor-

mation technology: Toward a unified view. MIS quarterly, s. 425-478. 

Weber, S. (2007). A qualitative analysis of how advanced practice nurses use clinical decision 

support systems. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 19(12), s. 

652-667. 

Wu, J. T., Riley, S., Fraser, C., & Leung, G. M. (2006). Reducing the impact of the next influ-

enza pandemic using household-based public health interventions. PLoS Med 3(9). 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-smittsparar-regionerna-covid-19
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/historiska-pandemier-fran-pest-till-corona
https://e-halsa.se/lakaren-it-stodet-i-varden-har-inte-hangt-med/
https://e-halsa.se/lakaren-it-stodet-i-varden-har-inte-hangt-med/

