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Sammanfattning 
Det här arbetet vill belysa vilka förväntningar användare (inom vården) har inför ett 
nytt informationssystem (IS) som ska implementeras och vilka faktorer som kan 
påverka och förändra dessa. För att lyckas med arbetets föresats genomfördes en 
semistrukturerad intervju av fyra aktiva sjuksköterskor inom Tibro kommuns 
hemsjukvård, där i december 2004 ett nytt datorbaserat IS (patientjournal) 
implementerats.  

Materialet från intervjuerna spelades in med bandspelare, transkriberades och tolkades 
med kvalitativ innehållsanalys. En granskning av resultatet gav bland annat följande 
slutsatser: 

Användare inom vården saknar ofta en formell datautbildning, men besitter ändå 
kunskap om det datorbaserade informationssystemet, kunskap som de förvärvat 
genom att ha arbetat med datorbaserade IS under många år. Kunskap och erfarenhet 
som användarna ofta får förlita sig på när ett nytt IS ska implementeras då tid och 
resurser saknas för en genomgripande utbildning. 

Användarnas förväntningar på ett nytt IS påverkas av faktorer, såsom erfarenheter 
från ett tidigare datorbaserat IS, saklig information och utbildning. Med saklig 
information menas information som både visar på för- och nackdelar. 

 

Nyckelord: Information systems, Implementation, Failure, Computer based patient 
records, Expectation. 
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1  Introduktion 
Verksamheter som skickar, tar emot och lagrar information behöver 
informationssystem (IS). För ett par år sedan var IS pappersbaserade för att på senare 
tid övergått till att vara datorbaserade. Övergången beror på de förbättringar av 
åtkomst och hantering av information, som det datorbaserade IS för med sig. 
Användningen av datorbaserade IS ökar allt mer i vården (Boddy, Boonstra & 
Kennedy, 2002; Ruland, 2002).  

Den datorbaserade patientjournalen är ett typexempel på ett datorbaserat IS i vården. 
Många fördelar finns att vinna på att använda den datorbaserade patientjournalen. 
Framförallt förbättras åtkomst, struktur och distribution av information (Ruland, 
2002). 

Införandet av ett nytt IS är en av de största utmaningar en organisation kan stå inför. 
En lyckad implementering beror på många olika faktorer. En av dessa är den 
mänskliga faktorn. Med den mänskliga faktorn menas antingen de som leder 
implementeringen eller användarna som måste ta till sig det nya systemet. 
Användarnas mottagande av det nya systemet bygger till stor del på deras 
förväntningar på IS. Har användare orealistiska förväntningar kan det påverka 
implementeringen negativt. Staples, Wong och Seddon (2001) menar att man kan dra 
direkta paralleller mellan ett misslyckat införande av ett IS och orealistiska 
förväntningar hos användarna.  

En verksamhet som står inför en implementering måste därför kunna hantera 
användarnas förväntningar. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att 
informera och utbilda användarna på systemet under lång tid eller genom att 
implementera systemet under en längre tid och i ”bitar”.  

Det här arbetet syftar till att belysa användares förväntningar och vilka faktorer som 
påverkar dessa över tid. Det finns mycket skrivet om detta i litteraturen men 
perspektivet är utifrån de som leder implementeringen och användare med relativt hög 
kompetens inom data och IT. Perspektivet som valts till detta arbete är hur användare 
med mindre kompetens reagerar på ett nytt IS och införandet av det. Studien har 
genomförts på sjuksköterskor i hemtjänsten. 

För att lyckas med arbetets föresats intervjuades fyra aktiva sjuksköterskor. 
Intervjuerna spelades in. Materialet som framkom under dessa intervjuer analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen börjar med att det 
inspelade intervjumaterialet lyssnas igenom. Sedan transkriberas materialet. Därefter 
läses det transkriberade materialet igenom upprepade gånger. Syftet med de 
upprepade genomläsningarna är att finna materialets minsta meningsbärande enheter. 
När dessa meningsbärande enheter hittats kategoriseras dessa. Vid kategoriseringen 
samlas enheter med likartad betydelse i grupper. Utifrån dessa grupper kan sedan 
resultatet bearbetas. 

Resultatet av intervjuerna visade bland annat på att sjuksköterskor saknar en formell 
datautbildning men besitter erfarenhet från datorbaserade IS. Förväntningarna på det 
datorbaserade IS var initialt positiva. Emellertid ändrades deras upplevelse av IS 
under tiden som implementeringen pågick, från att initialt ha varit positivt till att bli 
negativt för att efter ett tag återigen bli positivt. Sjuksköterskorna tyckte att de 
faktorer som till största delen påverkade deras förväntningar var, erfarenheter från 
tidigare datorbaserade IS, information som visat på för- och nackdelar samt 
utbildningen strax före implementeringen.  
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1.1 Arbetets disposition 
För att lyckas med arbetets föresats, inleds studien med att förklara en rad begrepp. 
De begrepp som förklaras i bakgrunden är informationssystem, IS i vården, 
datorbaserad patientjournalen, implementering och användares förväntningar på IS. 
En kort sammanfattning avslutar bakgrunden.  

Därefter förklaras problemområdet närmre, för att sedan preciseras i 
problemspecificeringen. Vilka avgränsningar som gjorts och det förväntade resultatet 
redogörs. 

Metodavsnittet inleds med att förklara varför arbetet använt en viss metod och 
datainsamlingsteknik, samt hur litteraturstudien genomförts. Jämförelser görs med 
andra metoder och tekniker för att visa på vilka för- och nackdelar som beaktats. 
Valet av frågor till intervjuerna och etiska aspekter redogörs.  

Metodens och datainsamlingstekniken användning i studien förklaras under avsnittet 
genomförande. Här beskrivs hur studien genomförts från urvalet av informanter till 
analysen av materialet. 

I resultatet beskrivs det analyserade intervjumaterialet, för att sedan diskuteras i 
diskussionsavsnittet. Sist i arbetet redovisas slutsatser och förslag till fortsatt 
forskning. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer en rad begrepp som anknyter till implementering av IS att 
behandlas. Begreppen är IS, IS i vården, datorbaserade patientjournaler, 
implementering och användares förväntningar på IS. Avsnittet avslutas med en kort 
sammanfattning av bakgrunden. 

2.1 Informationssystem 

Organisationer lagrar och hanterar stora mängder data, som kan omvandlas till 
information. Data är beskrivningar av bland annat händelser och aktiviteter. Data blir 
till information i en process där det får mening och värde för mottagaren (Boddy et al. 
2002). Ett IS är en uppsättning av människor, processer och resurser som samlar och 
omvandlar data till information. Informationen kan sedan omvandlas till kunskap av 
den enskilde mottagaren (Boddy et al. 2002).  

Tills för några år sedan lagrades all data på papper, där det med hjälp av människor 
transformerades till information för att sedan presenteras på papper. För lagring, 
transformation och presentation av information används nu i allt större utsträckning 
elektroniska verktyg (Ruland, 2002; Boddy et al. 2002). 

Ett datorbaserat IS består av många olika komponenter (figur 1). Alla dessa 
komponenter är nödvändiga för att omvandla data till information.  

 

 

Figur 1 Komponenter i ett datorbaserat informationssystem. (efter Boddy et al. 

2002, fig.1.2, s. 7). 

Figur 1 illustrerar hur data förs in i en process, där det omvandlas till information. 
Omvandlingen sker under påverkan av vissa komponenter. Komponenterna är 
procedurer, människor, mjukvara och hårdvara.  
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Boddy et al. (2002) förklarar komponenterna på följande vis: 

• Procedurer är sätt för människor att mata in data i processen. 

• Människor är användare som matar in data i processen. 

• Hårdvara är exempelvis datorer, skärmar och skrivare. 

• Mjukvara är program som bearbetar data. 

Precis som ett datorbaserat IS består av många komponenter har det även många 
funktioner. Funktionerna visar vad ett IS kan utföra och användas till. De funktioner 
som beskrivs i Boddy et al. (2002) är: 

• Operativ funktion – Rationaliserar och standardiserar transaktioner på ett 
effektivt, pålitligt och likartat sätt, samt möjliggör utbyte av data mellan 
organisationer. 

• Övervakande funktion– Kontrollerar en aktivitets prestationer med 
regelbundna intervaller. 

• Beslutsstödjande funktion – Hjälper användare att bestämma konsekvenserna 
av ett visst handlande, innan de fattar beslutet. 

• Kunskapsinhämtande funktion – Kunskapsdatabaser finns kopplade till 
systemet, underlättar bland annat beslutsstöd. 

• Kommunikativ funktion – Hanterar distribuering och strukturering av 
information. 

Användningen av datorbaserade IS ökar. Alla delar av samhället kommer snart att 
vara direkt beroende av dessa för att klara sin dagliga verksamhet. Ett exempel på ett 
datorbaserat IS är den datorbaserade patientjournalen som används inom stora delar 
av vården. Den används för att hantera information om patienter mer om den 
datorbaserade patientjournalen följer under rubrik 2.3 Datorbaserade patientjournaler. 

2.2 IS och vården 
Inom vården idag finns en rad olika IS, bland annat patientbokningssystem och 
patientjournaler. Andelen IS som är datorbaserade kommer att öka. Boddy et al. 
(2002) menar att datorbaserade IS har ökat explosionsartat under 1990-talet. 

Meningen med datorbaserade IS är de ska underlätta för informationsberoende 
verksamheter genom att exempelvis ge bättre struktur åt, öka åtkomst av samt 
förbättra distributionen av information (Boddy et al. 2002). Datorbaserade IS ska inte 
ta över det mänskliga inslaget i vården. IS ska istället ses som vilket annat stöd som 
helst, ett komplement. Boddy et al. (2002) menar att ett datorbaserat IS är ett 
komplement som stödjer eller förstärker existerande kunskaper. Användare får 
snabbare och bättre information, vilket låter dem använda sina kunskaper på ett mer 
produktivt sätt. Besluten och styrningen av vården ska alltid ligga hos den utbildade 
vårdpersonalen. Ruland (2002) menar att en ändamålsenlig användning av datorer är 
helt beroende av att användaren är medveten om vilka uppgifter datorn klarar av att 
lösa och vilken typ av kunskap den enskilda situationen kräver. Användarna inom 
vården måste därför besitta kunskaper om hur det datorbaserade IS ska användas för 
att effektivt kunna utnyttja verktyget fullt ut. 

Nackdelarna med IS är att de är relativt dyra att ta fram samt att de kan misslyckas 
med vad de utlovat. En vedertagen sanning i dagsläget är att det inom vården ofta 
råder brist på pengar. Pengarna som finns ska i första hand gå till patientvårdande 
åtgärder.  
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En annan problematik som existerar inom vården är att de IS som finns ofta inte är 
kompatibla1. Safran & Goldberg (2000) och Ruland (2002) menar att 
kompatibilitetsproblemen är ett stort problem för vårdsektorn. Med inkompatibla IS 
menas att de inte kan kommunicera med varandra vilket påverkar åtkomst och 
distribution av information. Detta beror på att vårdinstitutioner köpt in IS som varit 
byggda för olika operativsystem, definitioner och med olika standarder för datautbyte 
(Ruland, 2002). IS som köps in idag måste därför både vara kompatibla med 
gårdagens IS samtidigt som de ska klara av att kommunicera med morgondagens. 
Denna anpassning har ökat kostnaden för att få fungerande IS i vården. 

Det finns många fördelar med datorbaserade IS i vården. Framförallt förbättras 
åtkomst och distribution av information. Inom alla branscher ställs krav på förbättrad 
informationshantering (Boddy et al. 2002). Vården är inget undantag. Snarare är det 
så att kraven är större än på andra ställen på grund av att den information som vården 
hanterar utgör grunden för omvårdnad av tredje person. En vedertagen sanning i 
dagsläget på senare år har varit att den svenska befolkningen blir allt äldre och i större 
behov av vård. Av detta antagande kan man dra slutsatsen att mängden information 
som olika vårdinstitutioner handhar kommer att öka. Anledningen är den ökande 
patienttillströmningen till olika vårdinrättningar, framförallt äldrevården. 

Datorbaserade IS kan medföra vinster för vården som kan rättfärdiga de problem och 
kostnader som IS för med sig. Ruland (2002) redovisar fyra punkter som 
datorbaserade IS kan bidra med; 

• En kvalitativt bättre och mer likvärdig hälso- och sjukvård för befolkningen. 

• Att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig för befolkningen och förbättra 

dess möjligheter till egenomsorg. 

• Att ge befolkningen bättre information om utbudet av hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

• En mer effektiv drift av vården och ett bättre resursutnyttjande.  

Tillgängligheten förbättras av att patienter kan komma åt sjukvårdsinformation dygnet 
runt. De uttänjda resurserna inom hälso- och sjukvård kan på så viss utnyttjas bättre. 

I en publicerad utredning (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, 2000) 
nämns att vårdens kvalitet kan förbättras med hjälp av datorbaserade IS, exempelvis 
genom att väntetider kan kortas och resurser utnyttjas mer effektivt. 

2.3 Datorbaserade patientjournaler 
Sjukvården har ett stort och växande behov av information. Många yrkesgrupper är 
ofta involverade i vården av samma patient och måste ha tillgång till samma 
information. Exempelvis vill läkarna komma åt patientens anamnes2, arbetsterapeuter 
behöver information om patientens boendeförhållanden etc. Information om patienten 
måste därför integreras, koordineras, bearbetas och presenteras så att den ger alla 
inblandade yrkesgrupper en utgångspunkt för att fatta rätta kliniska beslut (Ruland, 
2002). Kommunikationen mellan olika vårdinstitutioner måste därför ske på ett för 
patienten säkert sätt. Integration och kommunikation av information om patienten 

                                                
1 Kompatibel – (här) Två eller flera system som kan samverka. 
2 Anamnes – Sjukdomshistoria  
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mellan alla yrkesgrupper möjliggörs med en gemensam datorbaserad patientjournal. 
Emellertid finns det undantag, och alla datorbaserade patientjournaler löser inte 
problemen med kommunikationen mellan yrkesgrupper och vårdinstitutioner (Safran 
& Goldberg, 2000). 

Förutom all den information som finns i den pappersbaserade patientjournalen, 
innehåller den datorbaserade patientjournalen många fler upplysningar och 
funktioner. Den sammanställer informationen på ett nytt sätt. Med några 
knapptryckningar kan man komma åt de senaste gjorda journalanteckningarna. Den 
datorbaserade patientjournalen kan förutom att lagra vanlig text utnyttja video, grafik, 
e-post och webb – baserad teknologi (Ruland, 2002).  

Inom vården finns behov av säker och riktig information. För att kunna ge patienter 
en adekvat vård måste informationen vara uppdaterad och utan fel. 
Patientinformationen ska även skyddas så att obehöriga ej får tillgång till den 
(Författningshandbok, 2002). Patientjournaler skall förvaras på ett betryggande sätt, 
inte bara när de är arkiverade utan även under pågående vårdperioder. Journalerna får 
inte komma under obehörigas ögon (Författningshandbok, 2002). 

Det finns alltså ett antal orsaker och fördelar med datorbaserade IS. Emellertid finns 
det även problem och utmaningar att hantera. Ruland (2002) menar att problemen 
med datorbaserade IS ligger i obehörigas åtkomst av information. Datorbaserade IS 
gör informationen mer lättillgänglig, både för behöriga likväl som för obehöriga. 
Intrång i patientjournaler förekommer, men de är inte vanliga. Inte heller är det 
beroende av om patientjournalerna är pappersbaserade eller datorbaserade (Safran & 
Goldberg, 2000). Fördelen med den datorbaserade patientjournalen är att den 
registrerar alla som varit inne i journalen, detta fungerar förhoppningvis 
avskräckande. Så till vida att dataadministratören kan se om det förekommit någon 
obehörig åtkomst av information (Ruland, 2002; Boddy et al. 2002; Safran & 
Goldberg, 2000). Problem som obehörigas åtkomst av information, om än sällsynta, 
kan leda till avoghet mot ny teknik som utlovas förbättra omvårdnaden. Avogheten 
leder i sin tur till förväntningar, som kan påverka exempelvis implementering (2.4 
Implementering) av ett nytt IS negativt. 

Möjligheterna med en datorbaserad journal är, som sagt många. Följande förbättringar 
gentemot pappersbaserade patientjournaler kan nämnas (Ruland, 2002):  

• Informationskvalitet påverkas positivt av att bland annat sjuksköterskor får 
hjälp vid dokumenteringen av en hjälptext som visar vad som ska skrivas 
under specifika rubriker. Den datorbaserade patientjournalen ger stöd i 
datainsamling, bedömningar, vårdplanering och reducerar fel i 
dokumentationen genom att den efterfrågar speciell information. Rätt 
information skrivs under rätt rubrik. 

• Beslutsstöd hjälper vårdpersonal att se vad nästa steg i vårdprocessen bör bli. 
Vårdplaneringsprocessen är ett sådant beslutstöd, där man påminns om de 
olika stegen i planeringen av vården. 

• Åtkomst av information ökar genom att patientinformationen finns lagrade i 
ett internt nätverk. Vårdpersonalen behöver inte längre bära med sig journalen, 
utan kan från vilken dator som helst inom nätverket komma åt nödvändig 
information. 

• Säkerheten som berörts innan förbättras tack vare inloggningsregistreringar. 
Dessa registrerar vad inloggade personer gjort i datorjournalen. Information 
om inloggningens tidpunkt och förfluten tid lagras. 
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• Informationstillgång ökar genom att vårdpersonal får tillgång till databaser 
och uppslagsverk. Exempelvis kan frågor som rör en patients mediciner 
besvaras genom att göra en sökning i FASS. Tillgången på information ökar 
genom möjligheten att koppla upp sig till böcker och facklitteratur. 

 
Förbättringar som dessa kan påskynda övergången från pappersbaserad till 
datorbaserad patientjournal. 

2.4 Implementering 
Implementera betyder förverkliga eller genomföra (Bonniers Lexikon, 1999). Ett IS 
förverkligas i en verksamhet, där det antingen ersätter ett gammalt IS eller att ett helt 
nytt IS skapas där det inte funnits förut. Implementeringen av en datorbaserad 
patientjournal är en process med ömsesidig påverkan: organisationen påverkas av ny 
teknik, tekniken påverkas av organisationen (Berg, 2001). 

Implementering av ett IS i en organisation kan skapa en mängd problem. Dessa 
problem måste hanteras på ett korrekt sätt om IS ska fungera. Alltför många IS- 
projekt fallerar på grund av att essentiella frågor hanteras på fel sätt. Boddy et al. 
(2002) nämner en undersökning av 400 brittiska och irländska företag, som visade att 
bara 11 % av företagen hade lyckats med sina IS projekt. Anledningen till att 89 % 
misslyckats var att implementeringen inte hanterats korrekt.  

De problem som kan uppstå vid implementeringen är väldokumenterade. Bland annat 
nämner Goldkuhl, Nilsson och Röstlinger (1982) följande klassiska problem vid IS 
implementering:  

• Användaren förstår inte IS   

• Användaren är inte motiverad att använda IS  

• Systemutvecklare och användare förstår inte varandras utgångspunkt  

• Systemutvecklaren har ett för smalt tekniskt fokus vid implementeringen av IS  

Alla punkter ovan visar på faktorer som påverkar IS implementeringen, faktorer som 
kan härledas till användarna.  

Vilka är kraven för att en implementering ska anses lyckad? Berg (2001) menar att ett 
IS anses som lyckat implementerat om det används. Användarna behöver inte tycka 
om IS eller använda det på rätt sätt utan bara helt enkelt använda det. 

En lyckad implementering av ett informationssystem beskrivs i litteraturen som en 
serie komplexa aktiviteter som hanterar de problem som kan väntas uppstå (Ponemon 
och Nagoda II, 1990). Dessa aktiviteter styrs av personer som besitter teknisk och 
ledningskompetens. Emellertid finns det omständigheter som kan gynna införandet av 
ett IS (se stycket nedan). Dessa som befinner sig till viss del bortom de styrandes 
kontroll. 

IS som förs in över tid har större chans att lyckas än ett Big Bang3 införande 
(Ponemon och Nagoda II, 1990). Ett relativt (tidsmässigt) långsamt införande ökar 
chanserna att lyckas med implementeringen. Detta beror på en rad faktorer; bland 
annat att användarna får mer tid på sig att träna och lära känna IS, ett minimum av 
data går förlorad (av speciellt stor vikt inom vården) och skulle inte det nya IS 

                                                
3 Big Bang – Hela systemet införs på en gång, ett eventuellt föregångar system finns inte kvar.   
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fungera kan verksamheten alltid falla tillbaka på det gamla. Nackdelarna vid Big 
Bang är de motsatta, det vill säga användarna hinner inte träna på och lära känna det 
nya IS, organisationen har inte det gamla systemet att falla tillbaka på och så vidare 
(Boddy et al. 2002). Inte mycket talar till fördel för ett Big Bang-införande, ändå är 
det på detta sätt många IS införs idag.   

Användare som har erfarenheter från ett tidigare IS, tar ofta till sig det nya IS bättre 
(Ponemon och Nagoda II, 1990). När man talar om datorbaserade IS kan den enskilde 
användarens datorvana göra stor skillnad. Har man datorvana som kommer av 
användandet av ett tidigare datorbaserat IS underlättas införandet av ett nytt 
(Ponemon och Nagoda II, 1990). Går man däremot från ett pappersbaserat IS till ett 
datorbaserat dito kan problem som har med bristande datorrutin hos användarna göra 
sig gällande. Vården är ett speciellt område där denna problematik ofta uppkommit. 
Enligt Ruland (2002) har tekniska lösningar inom vården främst setts som ett sätt att 
förbättra diagnosticeringen av sjukdomar, aldrig som en lösning på 
dokumentationsproblem. Safran & Goldberg (2000) och Ruland (2002) menar att 
vårdpersonal inte mentalt frigjort sig från den traditionella, pappersbaserade 
journalen. Vårdpersonalen har under många år vant sig vid pappersbaserade 
dokumentationssystem, vilket medför svårigheter att föreställa sig en annan form av 
informationshantering.  

En annan viktig faktor är kommunikation mellan de som leder implementeringen och 
slutanvändare. Boddy et al. (2002), Duchessi & O´Keefe (1995), Simpson (1996) 
samt Lundeberg & Sundgren (1996) menar att aktiv kommunikation är essentiell 
under implementeringen. Användare behöver veta vad som händer inom deras 
verksamhetsområde, när det kommer att hända och hur det kommer att påverka dem 
personligen. Kommunikationen kan hanteras på många olika sätt, bland annat med 
hjälp av en ”ambassadör”. Ambassadören är en användare som fungerar som en länk 
mellan implementeringsledning och övriga användare. Enligt Tudhope et al. (2000) är 
ambassadörens uppgift att delge information, motivera, stödja och erbjuda träning. 
För att exempelvis hantera användarnas förväntningar.  

2.5 Användares förväntningar på IS 
Förväntningar har alla människor. Att ha förväntningar innebär att man förutsätter att 
något ska se ut eller fungera på ett visst sätt. Utan föreställningar om hur saker 
kommer att se ut eller förlöpa skulle människan inte i förväg kunna planera sitt 
handlande. En människas förväntningar byggs upp från två håll, antingen genom 
tidigare erfarenhet (utbildning, information) och/eller genom bristen på dylik. 
Implementering av ett IS påverkas till stor del av användarnas förväntningar (Pinto & 
Millet, 1999; Staples, Wong & Seddon, 2001; Simpson, 1996; Ponemon & Nagoda II, 
1990). Vården är inget undantag. Emellertid så saknar användarna inom vården 
mycket av den erfarenhet som många andra yrkesgrupper ser som given (Ruland, 
2002). Med erfarenhet menas att användarna fått utbildning av något slag inom data 
eller IS, alternativt ha arbetat med liknande datorbaserade IS tidigare. Bristen på 
erfarenhet kan leda till att användarna får negativa förväntningar på vad ett 
datorbaserat IS kan göra och därmed blir negativa till implementeringen och till det 
datorbaserade informationssystemet i sig (Pinto & Millet, 1999; Staples et al., 2001; 
Simpson, 1996; Ponemon & Nagoda II, 1990). 
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2.6 Sammanfattning om IS i vården 
IS lagrar data som genom ett antal processer transformeras till information. Detta kan 
antingen ske med hjälp av pappersbaserade eller datorbaserade verktyg. Den senaste 
tidens tekniska utveckling har påskyndat övergången från pappersbaserade IS till 
datorbaserade IS. Datorbaserade IS ska underlätta för informationstyngda 
verksamheter genom att ge bättre struktur åt, öka åtkomsten av samt förbättra 
distributionen av informationen. 

Inom vården finns idag en rad olika datorbaserade IS, bland annat 
patientbokningssystem och patientjournaler. Den datorbaserade patientjournalen 
kommer att inom några år att helt ha ersatt den pappersbaserade patientjournalen, om 
nuvarande takt upprätthålls. Förutom all den information som finns i den 
pappersbaserade patientjournalen, innehåller den datorbaserade fler upplysningar och 
funktioner, och den sammanställer informationen på ett helt nytt sätt.  

Det finns många sätt för dem som leder implementeringen att hantera användarnas 
förväntningar. De som leder implementeringen har en rad verktyg att ta till, bland 
annat utbildning, träning och information till användarna, för att hantera dessa 
förväntningar. Emellertid finns det faktorer som kan gynna implementeringen som 
står utanför de ansvarigas kontroll, exempelvis erfarenheter som användare har från 
tidigare IS. Även valet av implementeringsmetod och kommunikation med 
användarna är faktorer som kan påverkar implementeringen på ett negativt eller 
positivt sätt. För att underlätta kommunikationen med användarna kan en ambassadör 
utses. Ambassadören får ett speciellt ansvar i att fungera som en länk mellan 
användare och ledningen. Hans eller hennes uppgifter kan bestå i att stödja, träna eller 
informera användarna om IS.
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3 Problembeskrivning 
Införandet av ett IS i en verksamhet kallas för att implementera. Implementeringen av 
ett nytt datorbaserat IS kan leda till vissa problem. För att IS ska fungera måste dessa 
problem hanteras. Många av problemen kommer av användarnas förväntningar. Detta 
kapitel ska presentera problemområdets fulla komplexitet. Därefter sker en 
precisering problemet. Avslutningsvis visas avgränsning av problemområdet samt 
förväntat resultat. 

3.1 Problemområde 
I kapitel 2 beskrevs hur IS lagrar data som kan omvandlas till information. Denna 
information omvandlas till kunskap av den enskilde användaren. Den snabba 
utvecklingen av teknik och applikationer leder till att IS blir föråldrade och måste 
ersättas med nya.  

Många IS-projekt misslyckas vid implementeringen. Två studier utförda av META 
Group och Applied Data Research visar att mellan 50 % - 75 % av alla IS – projekt 
läggs ner i samband med implementeringen (Pinto och Millet, 1999).  

Vad beror denna höga misslyckandefrekvens på? Tekniska och ekonomiska 
svårigheter vid implementeringen gör säkert sitt till. Ändå nämns andra orsaker i 
litteraturen. Litteraturen pekar på typiska implementeringsproblem såsom brist på stöd 
och support från ledningen, brist på användares motivation och delaktighet samt 
bristande systemfunktionalitet. Dessa problem kan vara beroende av varandra men 
kan var för sig leda till att implementeringen misslyckas. Pinto och Millet (1999) 
menar att misslyckandet ligger i att vi ser skapandet av ett nytt IS som målet, inte en 
lyckad implementering. 

Precis som andra organisationer använder sig olika vårdinstitutioner av IS, i allt från 
patientbokningssystem till patientjournaler. Från att relativt nyss ha använt sig av 
pappersbaserade IS har man på senare tid alltmer övergått till datorbaserade IS. 
Användarna inom vården kan därför sakna erfarenhet av datorbaserade IS. 

Den datorbaserade patientjournalen är ett typexempel på ett relativt nytt datorbaserat 
IS, som används framförallt av sjuksköterskor. Datautbildning av sjuksköterskor har 
aldrig varit ett prioriterat område (Ruland, 2002). Ruland (2002) menar att 
datautbildning för sjuksköterskestudenter måste bli ett prioriterat område om vården 
ska klara framtidens krav. Bristen på adekvat utbildning kan leda till ett motstånd mot 
nya datorbaserade lösningar. Sjuksköterskor arbetar i en kultur som inte präglas av 
datatekniskt kunnande eftersom andra kunskaper värderas högre. Det finns dock 
vårdorganisationer som sedan ett par år använt sig av datorbaserade IS och har goda 
erfarenheter av detta (Safran & Goldberg, 2000). Pinto och Millet (1999) menar att 
svårigheterna ofta kommer när gamla IS ska ersättas av nya. Övergången från ett 
pappersbaserat IS till ett datorbaserat IS har som antytts sina speciella problem. Men 
även övergången mellan två datorbaserade IS ställer till problem som måste hanteras.   

Området som ska belysas i arbetet är väldokumenterat i litteraturen. Men perspektivet 
är utifrån systemutvecklaren eller användare med teknisk kompetens. Arbetet vill visa 
på hur användare med relativt lite kompetens inom data och IS reagerar på 
implementeringen av ett datorbaserat IS. Ämnet är relevant, då datorbaserade IS blir 
mer allmänt förekommande i alla delar av samhället. Fler användare som saknar eller 
har lite kunskap om data och IS kommer i framtiden att vara de som berörs av 
datorbaserade IS. 
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3.2 Problemspecificering 
Arbetet har som mål att visa på de förväntningar som användare (här vårdpersonal) 
har gentemot ett nytt IS som ska implementeras. Därtill kommer vilka faktorer som 
påverkar och förändrar förväntningarna under implementeringens gång.  

Problemprecisering 

Vilka förväntningar har användare inom vården när ett nytt IS ska implementeras och 

vilka faktorer påverkar och förändrar dessa över tid.  

För att besvara ovanstående problemprecisering måste delfrågor besvaras: 
• Vilka förväntningar hade användarna på IS innan implementeringen? 

• Hur förändrades förväntningarna över tid? 

• Vilka faktorer påverkade och förändrade förväntningarna? 

• På vilket sätt försökte de som ledde implementeringen påverka användarnas 

förväntningar? 

Ovanstående delfrågor tar upp alla de aspekter som måste redas ut för att kunna 
besvara problemet.  

3.3 Avgränsningar 
Arbetet försöker inte ge en generell bild, utan ska belysa frågor som en 
implementering kan tvingas hantera. För att begränsa och göra arbetet mer hanterbart 
lades fokus på följande: 

− Tibro kommuns hemtjänst då de relativt nyss infört ett nytt datorbaserat IS. 
− Den datorbaserade patientjournalen då denna är den aktuella datorbaserade IS. 
− Användare som är aktiva sjuksköterskor och som i huvudsak använder den 

datorbaserade patientjournalen. 
− Implementeringsfasen av IS på vilket tyngdpunkten av arbetet vilar på. 

Det som ligger utanför fokusområdet ska ses som arbetets avgränsningar.  

3.4 Förväntat resultat 

Resultatet kommer att visa på de förväntningar som användarna hade gentemot IS 
före och efter implementeringen, samt vad och hur dessa påverkats under 
implementeringensfasen. 

Resultatet kommer att visa de faktorer som bidragit till att framkalla användarnas 
positiva eller negativa reaktioner, samt hur de som leder implementeringen genom sitt 
arbete underlättat respektive försvårat implementeringen. 

Förhoppningsvis kommer arbetet att resultera i ett antal förslag till hur man kan 
hantera användarnas förväntningar, och på så vis förbättra chanserna till att 
genomföra en lyckad implementering i framtida projekt.  
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4 Metod 
Patel och Davidsson (1994) menar att den kvalitativa forskningen bygger på att vi tar 
del av varandras inre världar via språket. Likaledes skriver Backman (1998) att det 
kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv 
verklighet ser ut efterfrågas hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet. 
Studier som använder det kvalitativa perspektivet vill ta reda på hur människor 
upplever sin värld. Det kvantitativa perspektivet å sin sida mäter och använder 
vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och även generaliserbara slutsatser 
(Bell, 1995). Båda metoderna har sina för- och nackdelar. Valet av metod och 
datainsamlingsteknik är i hög grad beroende av den typ av studie som ska 
genomföras, samt av det material som arbetet kräver (Polit & Hungler, 1999; Bell, 
1995).  

Det finns olika metodinriktningar, bland annat aktionsforskning och fallstudier. 
Fallstudier lämpar sig väl för att studera en avgränsad aspekt under en begränsad 
tidsrymd. Aktionsforskning kan å andra sidan löpa under en längre tidsperiod (Bell, 
1995). Det centrala i fallstudier är att studera vad individer tänker på och hur de beter 
sig, istället för att ta reda på vad individens status eller handlingar är. Data som 
samlas in relaterar inte bara till informantens nuvarande tillstånd utan även till tidigare 
upplevelser, situationer och miljöfaktorer, relevanta för det som ska undersökas (Polit 
& Hungler, 1999; Bell, 1995; Backman, 1998). Fallstudier kan med fördel användas 
för att undersöka fenomen som inte blivit rigoröst utforskade tidigare. Den största 
fördelen är djupet som kan nås med studien, även med ett fåtal informanter (Polit & 
Hungler, 1999; Bell, 1995; Dahlberg 1997). 

I det här arbetet användes en kvalitativ metod med en fallstudieinriktning. Den 
kvalitativa metoden lämpar sig väl för det som arbetet vill undersöka, det vill säga 
användares förväntningar. Metoden tillåter en undersökning av människors 
erfarenheter och upplevelser (Dahlberg, 1997).  

4.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerad intervju (bilaga 1). En 
semistrukturerad intervju är uppbyggd på ett antal huvudfrågor med följdfrågor. 
Enligt Dahlberg (1997) är den kvalitativa intervjun väl anpassad för vårdrelaterade 
undersökningar. Istället för att fokusera på fysiskt mätbara ting, läggs tyngdpunkten 
på det mellanmänskliga mötet. Den semistrukturerade intervjun ger intervjuaren och 
informanten större frihet att föra ett samtal utifrån frågorna. Polit och Hungler (1999) 
menar att intervjuarens funktion är att uppmuntra informanten att prata fritt omkring 
alla frågorna. Ett antal frågor ställs, men ett utrymme lämnas åt informanten att prata 
omkring frågorna. Bell (1995) menar att informanten får en hel del frihet att uttrycka 
sig, inom de gränser som strukturen medger. 

Det finns ett antal nackdelar med valet av intervju som datainsamlingsmetod. Polit 
och Hungler (1999) nämner följande nackdelar med intervjuer i relation till en 
enkätundersökning. Intervjuer är ofta kostsamma beroende på att de kräver 
intervjuarens fysiska närvaro, informanter kan inte vara anonyma och skevhet. En 
person som intervjuas kan inte vara helt anonym, mötet med intervjuaren omöjliggör 
detta. Däremot kan anonymiteten upprätthållas mot personer som inte deltar i studien. 
Skevhet, det vill säga intervjuaren styr avsiktligt eller oavsiktligt intervjun, kan också 
vara ett problem. Emellertid kan enkäter också vara skeva på grund av sättet som 
frågorna formuleras. Enkätundersökningen kan fånga fler informanter över ett större 
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geografiskt område och blir därför relativt billigare att genomföra. Frånvaron av en 
intervjuare leder till att risken för skevhet försvinner.  

Vid semistrukturerade intervjuer uppkommer reliabilitetsproblem. Kommer samma 
fråga uppfattas likadant vid de olika intervju tillfällena? Enligt Bell (1995) kan 
intervjuaren omedvetet påverka informantens svar. Ett annat problem är validiteten 
om det undersökta är det som studien föresats att undersöka. Har arbetets fokus 
behållits och genomsyrat hela intervjun? 

Nackdelarna till trots användes intervju som datainsamlingsmetod, då fördelarna klart 
överväger. Fördelen med intervjuer är att man till skillnad från exempelvis enkäter, 
kan möta informanten på ett djupare plan. De olika dimensionerna av informantens 
erfarenheter och upplevelser kan lyftas fram. Bell (1995) anser att man kan följa upp 
idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en 
enkät.  

Det här arbetet är beroende av mötet mellan undersökningsledare och informant. 
Svaren som informanten avger leder till en diskussion, en diskussion som kan 
förtydliga vad informanten verkligen tycker.  

4.2 Analys 
Enligt Polit och Hungler (1999) inleds analysen av det kvalitativa materialet med ett 
sökande efter mönster. För att göra detta används den kvalitativa innehållsanalysen, 
vilken finner de minsta meningsbärande enheterna som sedan kan kategoriseras. Den 
kvalitativa innehållsanalysen innehåller följande sex punkter (Polit & Hungler, 1999): 

 
1. Lyssna igenom de inspelade intervjuerna upprepade gånger för att finna olika 

aspekter och gemensamma nämnare. 
2. Transkribera intervjuer. 
3. Läsa igenom transkriberat material. 
4. Ta bort utsvävningar och ovidkommande information, spara endast material 

som är relevant till de frågor som ställts. 
5. Leta efter de meningsbärande enheterna. 
6. Kategorisera enheterna. 

Den kvalitativa innehållsanalysen används med fördel på fallstudier, där ett fåtal 
informanter använts. Nackdelarna med analysmetoden är subjektivitet och 
generaliserbarhet (Polit & Hungler, 1999). Subjektivt därför att materialet analyseras 
av en person eller personer, utifrån deras uppfattning. Generaliserbarheten påverkas 
av att antalet informanter i studien är få. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas, från insamlande av 
material till etiska riktlinjer. Enligt Backman (1998) är syftet med en detaljerad 
redovisning av genomförandet dels replikation och dels evaluering. Med replikation 
menas att metoden ska vara möjlig att upprepa under exakt identiska förhållanden. 
Det ska med andra ord vara möjligt för en utomstående att kontrollera resultaten 
(Backman, 1998; Polit & Hungler, 1999). Backman (1998) menar att evaluering 
innebär en värdering av det empiriska förfarandet, det vill säga dels att man kan 
anlägga synpunkter på vald metod, men dels också dess överensstämmelse med 
problemställningen och dess bärkraft för de slutsatser och tolkningar som sedan görs.  

5.1 Sammanfattning av studiens tillvägagångssätt 
Arbetet påbörjades med en granskning av litteraturen (se avsnitt 5.2), dels för att se 
vad som gjorts tidigare inom området och dels för att införskaffa nödvändig kunskap 
om ämnesområdet. Efter avslutad litteraturgranskning anordnades ett möte med 
ledningen för den verksamhet där studien skulle genomföras (se avsnitt 5.3). På detta 
möte diskuterades studiens genomförande, bland annat fortsatta ledningsmöten, tid för 
intervjuer samt urval av informanter (se avsnitt 5.4). Vidare hölls ett möte med 
personer i ledningen som var ansvariga för implementeringen (se avsnitt 5.3). 
Litteraturgranskningen och ledningsmötena ledde fram till att intervjufrågorna 
formulerades (se avsnitt 5.5). Därefter utfördes intervjuerna (se avsnitt 5.6) med de 
utvalda informanterna.  

Kapitlet avslutas med en genomgång av vilken etiska hänsyn som beaktats i studien 
och under arbetets gång (se avsnitt 5.7). 

5.2 Litteraturgranskning 
Arbetet inledes med en genomgång av litteraturen i form av ett antal artiklar och 
böcker. Motiveringen var att skapa en grund på vilken arbetet kunde byggas. Polit och 
Hungler (1999) och Bell (1995) menar att man måste läsa en viss mängd litteratur och 
införskaffa kunskaper om ämnesområdet innan studien kan inledas. Detta ger en bild 
av ”the state of the art”, det vill säga av nuläget och de viktigaste frågorna inom det 
ämnesområde man har tänkt studera.  

Sökningen efter artiklar utfördes i databasen ELIN. De sökord som användes var: 
information systems, implementation, failure, computerbased patient records och 
expectation. Sökningen efter böckerna genomfördes på Högskolan i Skövdes 
bibliotek, sökordet som användes var: implementation. Anledningen till att endast 
engelska sökord användes är att antalet sökträffar ökar. 

5.3 Ledningsmöten 

Ett inledande möte hölls med verksamhetsledningen ett par veckor innan 
undersökningen. Under mötet informerades de om arbetets syfte, mål samt att tillstånd 
inhämtades om att intervjua anställda och att få arrangera möten med personer i 
ledningen. Bell (1995) menar att innan tid avtalas för intervjuer med informanter bör 
möten hållas med ledningen för verksamheten i vilken studien ska genomföras, för att 
säkerställa ledningens och informanternas fullkomliga stöd och medgivande. 

Ytterligare ett möte hölls med personer i ledningen. På mötet deltog två personer och 
undersökningsledaren. Mötet genomfördes på arbetsplatsen och under arbetstid under 
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ungefär 30-45min. Det som diskuterades på detta möte gällde IS samt 
implementeringen och hanteringen av användarna under implementeringensfasen. 
Materialet från mötet användes för att ge arbetet ett vidare perspektiv på hur 
implementeringen genomförts. 

Under arbetets gång bibehölls kontakten med mötesdeltagarna. För att få svar på 
diverse frågor som inte besvarats till fullo, eller som krävde ett förtydligande. För att 
verifiera mötesmaterialet återsändes detta i renskriven form till den av 
mötesdeltagarna som hade det övergripande ansvaret för implementeringen. 

5.4 Undersökningsgruppen 
Ett bekvämlighetsurval4 gjordes på grund av att antalet möjliga informanter var få. 
Polit och Hungler (1999) menar att bekvämlighetsurval är det svagaste av alla urval, 
men att det är den mest använda urvalsmetoden i studier som berör vården. I de fall 
där fenomen som ska undersökas är likartade inom populationen, minskas risken för 
skevhet (Polit & Hungler, 1999). Det vill säga, ett litet antal informanter kan ge en 
generell bild av verkligheten även om detta inte är syftet med arbetet. 

Urvalet av informanter gjordes utifrån följande krav: aktiva sjuksköterskor, använder 
den datorbaserade patientjournalen och varit anställd under den period då det nya IS 
implementerades. En övre gräns på antalet informanter sattes till fyra. De fyra 
informanter som slutligen valdes ut möter alla dessa krav. Kraven togs fram för att få 
fram informanter som hade erfarenhet av ett datorbaserat IS samt av implementering.  

5.5  Intervjuns utformning  
Intervjun (bilaga 1) är uppbyggd av två grundfrågor och fem delfrågor. Grundfrågorna 
ska belysa informanternas datautbildningsnivå och hur länge de har arbetat med 
datorbaserade IS, för att ge ett vidare perspektiv i resultat och diskussion. 

Delfrågorna är fem till antalet. Samtliga har följdfrågor utom delfråga fem. 
Följdfrågorna är till för att antingen förtydliga och/eller utveckla svaret. För att få 
fram korrekt formulerade frågor testades dessa på handledaren samt ett antal regler 
användes som redovisas av Bell (1995):  

• Inga ledande frågor. 
• Inga outtalade förutsättningar. 
• En fråga i taget.  
• Inga värderande frågor. 

Valet av intervjufrågor utgick ifrån problempreciseringen. Kravet för frågorna var att 
de berörde användarnas förväntningar av implementeringen och faktorer som 
påverkat dessa.  

5.5.1 Intervjufrågor 

Nedan följer en beskrivning och motivering av intervjufrågor relaterat till 
problempreciseringen. Frågorna är grupperade under Förväntningar, Faktorer och 
Stödet från verksamhetsledningen. 

 

 

                                                
4 Bekvämlighetsurval – Innebär att de informanter som  är lämpligast för undersökningen väljs ut. 
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Förväntningar 
• Delfråga 1: Vilka förväntningar hade du om det nya systemet innan 

implementeringen?  
• Följdfråga: Tycker du att dina förväntningar var realistiska? 
• Delfråga 2: Har dina tankar om systemet förändrats efter implementeringen? 
• Följdfråga: I så fall hur? 

Syftet med delfråga 1 och delfråga 2, med följdfrågor är att visa på vilka 
förväntningar som användarna har till ett nytt IS som förs in i verksamheten. Samt hur 
användarna upplever sina förväntningar i efterhand och hur dessa har förändras över 
tid i interaktion med IS. 

Faktorer 
• Delfråga 3: Vilka faktorer kan ha gett dina förväntningar på systemet innan 

implementeringen? 
• Följdfråga: I så fall hur? 

Syftet med delfråga 3 och följdfrågan är att ta reda på vad som kan ha gett 
användarnas förväntningar, vilka aspekter som påverkar användarna. Exempelvis 
utbildning, erfarenheter, information och så vidare. Samt på vilket sätt faktorerna 
påverkat förväntningarna. 

Stödet från verksamhetsledningen 
• Delfråga 4: Hur har du upplevt stödet från dem som varit ansvariga för 

implementeringen? 
• Följdfråga: Tror du stödet från dem som varit ansvariga för implementeringen 

haft någon effekt på dina förväntningar? 
• Delfråga 5: Om du skulle ha varit ansvarig för implementeringen, hur skulle 

du i så fall försökt hantera användarnas förväntningar? 

Syftet med delfråga 4 och följdfrågan är att låta informanten redogöra för hur stödet 
från dem som varit ansvariga för implementeringen upplevts och om detta stöd haft 
någon effekt på förväntningarna. Syftet med delfråga 5 är att låta informanten själv 
fundera på hur implementeringen skulle kunna ha genomförts på ett sätt som bättre 
skulle kunna ha hanterat förväntningarna.  

5.6 Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna påbörjades skickades en förfrågan ut till informanterna, 
”Intervjuförfrågan” (bilaga 2). I förfrågan informerades informanterna om arbetets 
syfte, konfidentialitet och deras rätt att när som helst under arbetets gång avbryta sin 
medverkan. Efter att informanterna givit sitt godkännande till medverkan inleddes 
intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetstid och varade i ungefär 20 – 30 
minuter. Vid varje enskilt intervjutillfälle deltog en informant. En diktafon användes 
för att spela in intervjuerna, som sedan transkriberades. Bandinspelningar kan vara 
bra, eftersom man då kan kontrollera ordalydelsen om man till exempel skulle vilja 
citera delar av intervjun (Bell, 1995). Enligt Dahlberg (1997) underlättas analysarbetet 
om man använder transkriberade (se avsnitt 4.2) bandinspelningar. 
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5.7 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjordes följde Helsingforsdeklarationen från 1964. I 
denna redogörs för de grundläggande riktlinjer som gäller för humanforskningen 
(Polit & Hungler, 1999). Innan intervjuerna inleddes erhölls ett informerat samtycke 
av informanterna, det vill säga informanterna informerades om arbetets syfte, 
konfidentialitet och deras rätt att när som helst under arbetets gång avbryta (Polit & 
Hungler, 1999). Informanterna informerades också om att informationen som kom 
fram under intervjuerna kommer att förvaras inlåsta samt kommer att förstöras efter 
arbetets avslutande. 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas materialet från datainsamlingen. Kapitlet är indelat i tre 
huvuddelar: 6.1 Material från grundfrågor, 6.2 Material från delfrågor och 6.3 
Material från ledningsmöten. I 6.1 redovisas resultatet av de grundfrågor som ställdes 
till informanterna, i 6.2 redovisas resultatet av de delfrågor som ställdes till 
informanterna och i 6.3 redovisas resultatet av de ledningsmöten som hölls med 
personer ansvariga för implementeringen. Resultatet kommer att analyseras i kapitel 
7. 

6.1 Grundfrågor 
Tabell 1 visar och tydliggör hur svaren på de olika grundfrågorna utföll. 
Informanterna har för anonymitetens skull givits en bokstavs- och sifferbeteckning 
från I.1 till I.4. Fortsättningsvis kommer alla referenser till specifika informanter ske 
med dessa beteckningar.  

 

         Tabell 1 Grundfrågor 

Informant Formell 
datautbildning 

Arbetat med 
datorbaserat IS 

(år) 

I.1 Nej 9 

I.2 Nej 2 

I.3 Nej 7½ 

I.4 Nej 10 

 

Grundfrågorna visar om informanterna har någon formell datautbildning, samt hur 
länge de har arbetat med datorbaserade IS.  

6.2 Delfrågor 
För att strukturera genomgången av materialet kommer respektive delfråga med 
följdfråga att redovisas separat. Under varje delfråga kommer de mest relevanta 
citaten tagna från de olika informanterna att skrivas ned.  

 

                  Tabell 2 Förväntningar 

 Realistiska Orealistiska 

 Positiva I.1, I.2, I.4 I.3 

Negativa   

 

Tabell 2 visar och förtydligar informanternas förväntningar, utifrån hur de själva 
uppskattat dessa. Förväntningarna kan antingen vara realistiskt positiva, orealistiskt 
positiva, realistiskt negativa eller orealistiskt negativa. 
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Delfråga 1: Vilka förväntningar hade du om det nya systemet innan 
implementeringen? 

Citat: 

”Jag hade positiva förväntningar inför det nya systemets införande” (I.1) 

”Att allt skulle bli lättare mer lättöverskådligt, mer lätthanterligt” (I.2) 

”Jag hoppades att det nya skulle vara mer lättöverskådligt, och delvis har det blivit 
det, delvis inte. Det gamla var mer lättöverskådligt i vissa delar” (I.3) 

”Jag hade inga större förväntningar, man är ju tvungen att vara med i utvecklingen. 
Men jag kände mig inte negativ till det, vi är ju vana vid förändringar” (I.4) 

Sammanfattning: 

Generellt sett hade samtliga informanter positiva förväntningar. I.2 och I.3 hade mer 
specifika förväntningar, de förväntade sig att IS skulle bli mer lättöverskådligt. I.4 var 
den som hade minst förväntningar utan att vara negativt inställd. 

Förväntningar: 
• Positiva förväntningar 
• Lättöverskådligt, lätthanterligt 
• Ej negativ van vid förändringar 
 

Följdfråga: Tycker du att dina förväntningar var realistiska? 

Citat: 

”Ja, det tycker jag. Vi hade fått bra information om systemet” (I.1) 

”Ja, det tycker jag” (I.2) 

”När det gäller överskådligheten har inte mina förväntningar infriats. Eftersom jag 
kan så lite om data, så kan jag nog ha rätt höga förväntningar på att det mesta ska gå 
att fixa som jag vill ha det. Man drömmer ju alltid lite, men så blir det aldrig” (I.3) 

” Ja, det tycker jag. I den mån jag hade några” (I.4) 

Sammanfattning: 

Samtliga informanter tycker att deras förväntningar var realistiska, utom I.3 som 
ansåg sig haft för höga förväntningar. 

 

Delfråga 2: Har dina tankar om systemet förändrats efter implementeringen? 

Citat: 

”Nej, det tror jag inte, jag har inte funderat på det” (I.1) 

”I början, fast det är nog bara för att man inte kan det (systemet), tyckte man att det 
var krångligare än förväntat” (I.2) 

”Nu tycker jag det överensstämmer mer med mina förväntningar, som jag hade från 
början” (I.2) 

”Det tar ju ett tag innan man lär sig hitta finesserna, det tar tid att hitta alla vägar, har 
inte haft den tiden att fundera på det” (I.3) 
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Följdfråga: I så fall hur? 

”Förväntningarna blev mer negativa direkt efter införande, för att därefter återigen bli 
mer positiva” (I.2) 

”Det har ju inte blivit bättre. Det är mera svårläst, rörigt på något viss, så jag har nog 
blivit mer negativ” (I.4) 

I.2 upplevde sig mer negativ direkt efter införande för att efter ett tag återigen bli 
positivt inställd.  

Sammanfattning: 

I.1 och I.3 har inte reflekterat över om deras tankar om IS förändrats efter 
implementeringen. I.2 upplevde IS krångligare än förväntat direkt efter 
implementeringen, medan I.4 upplevde IS som sämre i relation till det föregående och 
därmed blivit negativt inställd till IS. 

Tankar efter implementering: 
• Överensstämmer med förväntningarna 
• Inte blivit bättre, svårläst 
 

Delfråga 3: Vilka faktorer kan ha gett dina förväntningar på systemet innan 
implementeringen? 

Citat: 

”Erfarenheterna från ett tidigare system som jag arbetat i, och som jag tyckte bättre 
om än det vi använde här förut. Har nog gett mig mina positiva förväntningar på det 
nya. De verkade rätt lika när vi blev informerade om systemet” (I.1) 

”Att det andra systemet var lite trögt, förväntade mig mer av det nya” (I.2) 

”Nej, men man har ju en känsla av att utvecklingen ska gå framåt allting sak bli bättre 
och bättre” (I.3) 

”Informationen om systemet har ju både visat på för- och nackdelar” (I.3) 

”Jag hade ju positiva förväntningar på systemet, då det gamla var bra” (I.4) 

”Sedan har ju den utbildning vi fått påverkat min inställning” (I.4) 

Följdfråga: I så fall hur? 

”Ja, alltså att informationen som vi fått visat på båda sidor av systemet, både negativt 
och positivt” (I.3) 

”Vilket hjälpt till att skapa förväntningar som varit både positiva och realistiska” (I.3) 

Sammanfattning: 

I.1, I.2 och I.4 nämner att erfarenheter från ett tidigare IS har gett deras förväntningar. 
I.3 upplevde informationen som de fått varit saklig och både visat på för- och 
nackdelar, vilket I.3 upplever har givit positiva och realistiska förväntningar. Medan 
I.4 påpekar att utbildningen också givit förväntningar. 

Faktorer: 
• Erfarenhet från tidigare IS 
• Information som visat på för- och nackdelar 
• Utbildning påverkat inställningen 
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Delfråga 4: Hur har du upplevt stödet från de som varit ansvariga för 
implementeringen? 

Citat: 

”Bra, man har alltid haft någon att ringa till, även om jag inte gjort det så mycket. Och 
så har vi även fått en handbok att titta i, om vi skulle köra fast” (I.1) 

”Bra, dom är nästan alltid åtkomlig för att ställa frågor till, aldrig varit något problem. 
Och har dom inte kunnat svara, så har dom ringt vidare och kollat upp, och 
återkommit med svaret” (I.2) 

”Man har mött en positiv vilja hos de ansvariga att tillfredställa våra behov” (I.3) 

”Dom har gjort vad dom har kunnat, sen kan ju inte dom kunna allt, det har bara varit 
att ringa om man haft några frågor” (I.3) 

”Vi hjälps ju åt här på avdelningen, så vi har inte begärt så mycket stöd av dom” (I.4) 

”Men själva utbildningen har ju varit bra” (I.4) 

Sammanfattning: 

Samtliga informanter upplever stödet från de ansvariga som bra. I.1, I.2 och I.3 
påpekar vikten av att alltid ha haft möjlighet att ringa och få frågor besvarade. I.4 
nämner utbildningen som ett bra stöd. 

Stödet: 
• Alltid kunnat ringa 
• Utbildningen har varit bra 
• Positiv vilja hos de ansvariga 

 

Följdfråga: Tror du stödet från dem som varit ansvariga för implementeringen haft 
någon effekt på dina förväntningar? 

Citat: 

”Både ja och nej, jag hade ju redan positiva förväntningar som jag fått från tidigare 
erfarenheter (av annat system)” (I.1) 

”Ja, dom hjälper ju till och förhoppningsvis fattar man ju, det har ju lett till att 
förväntningarna blivit positiva” (I.2) 

”Ja, det tycker jag.” (I.3) 

”Nej, det vet jag inte.” (I.4) 

Sammanfattning: 

I.1, I.2 och I.3 upplever att stödet som de fått från de ansvariga har haft inverkan på 
deras förväntningar. 

Stödets effekt på förväntningar: 
• Leder till positiva förväntningar 
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Delfråga 5: Om du skulle ha varit ansvarig för implementeringen, hur skulle du i så 
fall försökt hantera användarnas förväntningar? 

Citat: 

”Ja, mer utbildning är ju alltid bra, annars har ju stödet varit bra” (I.1) 

”Mer, längre utbildning på systemet, vi hade bara fyra timmar. Lite bättre manualer, 
de vi har är lite luddiga, det är negativt.” (I.2) 

”Mer tid att träna, är det första jag tänker på. Snabbare återkoppling på erfarenheter, 
uppföljningen skulle ha kommit tidigare efter utbildningen, och lite mer 
regelbunden.” (I.3) 

”Jag vet inte om man skulle kunna gjort det på något annat sätt det är ju utbildning 
som fodras” (I.4)  

Sammanfattning: 

Samtliga informanter påpekar vikten av mer utbildning vid implementeringen av ett 
nytt IS, för att på bästa sätt hantera användares förväntningar. 

Hantering av användarnas förväntningar: 
• Utökad utbildning av användarna 
• Bättre manualer 
• Mer tid till träning 
• Snabbare återkoppling på erfarenheter 

6.3 Ledningsmöte 
Resultatet av det informella mötet redovisas nedan. Under mötet åskådliggjordes två 
huvudpunkter, 6.3.1 Förberedelse inför och implementeringen av en ny datorbaserad 
patientjournal och 6.3.2 Hanterandet av användare före och efter implementeringen. I 
6.3.1 redovisas processen som ledde fram till implementeringen av IS, 6.3.2 visar 
vilket stöd användarna erhållit före och efter implementeringen. 

6.3.1 Förberedelse inför och implementeringen av en datorbaserad 
patientjournal 

Diskussionen om ett nytt datorbaserat patientjournalsystem började hösten 2003. 
Kontakt etablerades med WM-data. WM-data var den leverantör som hade framställt 
Tibro kommuns första datorbaserade patientjournal (införd 1995). För att få ett system 
som fångade upp de delar som var bra med det gamla valdes samma leverantör igen, 
då deras nya system ansågs kunna göra detta. Under ett års tid fördes diskussioner 
med leverantören om systemet. Diskussionerna behandlade allt från dokumentationen 
i systemet till de tekniska specifikationerna. Tre huvudansvariga hade utsetts i 
kommunen för dessa diskussioner och sedermera implementeringen av systemet. I 
december 2004 ansågs tiden vara mogen och implementeringen påbörjades. Själva 
implementeringen var ett så kallat Big Bang-införande, det vill säga det gamla 
systemet släcktes ner och det nya infördes. 

Sammanfattningsvis framkom följande: 
• Tibro kommuns hemsjukvårds första datorbaserade patientjournal infördes 

1995. 
• Diskussionen om ett nytt datorbaserat patientjournalsystem inledes hösten 

2003 tillsammans med WM-data. 
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• WM-data hade levererat deras första system och ansågs därför ha bäst 
förutsättningar att leverera nästa. 

• Tre huvudansvariga utsågs för att hantera implementeringen och utbildningen 
av användarna. 

• I december 2004 påbörjades implementeringen, som var ett Big Bang 
införande. 

6.3.2 Hanterandet av användare före och efter implementeringen 

Förberedelsen inför implementeringen har pågått under en lång tid. För- och 
nackdelar med det nya systemet har noga poängterats för användarna. Innan det nya 
systemet togs i bruk erhöll användarna skriftligt material och en fyra timmar lång 
utbildning. Utbildningen hölls av de tre ansvariga som kommunen utsett. Stödet till 
användarna har inbegripit besvarandet av frågor via mejl och telefon, ett 
informationshäfte och uppföljningsmöten där allmänna och specifika frågor kring 
systemet diskuterats. Eventuella frågor som inte direkt kunnat besvaras, har efter 
kontakt med leverantörer besvarats.  

Under våren finns fler uppföljningsmöten planerade, där användarna ska få ytterligare 
återkoppling och utbildning. 
Sammanfattningsvis framkom följande: 

• Informationen som gått ut till användarna har pekat på både för- och 
nackdelar. 

• Användarna erhöll skriftligt material och en fyra timmar lång utbildning 
innan systemet togs i bruk. 

• Stödet till användarna har bestått i besvarandet av frågor via e-post och 
telefon, informationshäfte och uppföljningsmöten. 

• Uppföljningsmöten med utbildning kommer att ges under våren 2005. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metodval och resultatet. Kapitlet är uppdelat i två 
huvudstycken 7.1 Arbetets genomförande och 7.2 Resultatdiskussion. I 7.1 diskuteras 
valet av datainsamlingsteknik, urvalet av informanter och litteraturen som använts i 
arbetet. I 7.2 diskuteras resultatet från intervjuerna och det informella mötet med 
verksamhetsledningen. 

7.1 Arbetets genomförande 
Syftet med arbetet var att ta reda på vilka förväntningar användare inom vården har 
när ett nytt system ska implementeras samt vilka faktorer som påverkar och förändrar 
dessa över tid. För att lyckas med detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med 
fyra informanter, samt ett möte med personer som var ansvariga för 
implementeringen.  

Det lilla antalet informanter och urvalsmetoden gör att arbetet inte kan appliceras 
generellt. Bekvämlighetsurval används dock inom kvalitativ forskning. Likväl är 
antalet informanter anpassat för ett arbete av den här storleken. Ett annat argument till 
antalet informanter är att som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade 
intervjuer. Den semistrukturerade intervjun går mer på djupet, vilket leder till att 
antalet informanter får hållas kort för att minska ner intervjumaterialet. För att få fram 
ett mer generaliserbart resultat skulle en enkätundersökning ha utförts, dock 
begränsades den möjligheten av att undersökningen genomfördes på en enskild 
verksamhet med få anställda. 

Litteraturgranskningen utfördes på databasen ELIN och på Högskolan i Skövdes 
bibliotek. De artiklar och böcker som erhölls gav en hel del material. Men en brist 
som kan påpekas var svårigheten att finna material om den datorbaserade 
patientjournalen (se avsnitt 2.3). Stor tyngd har därför lagts på en enskild författare, 
Ruland, i detta avsnitt. Det bör dock påpekas att denna författares verk gav mer än 
fullödig information. Vid sökningen i katalogen på Högskolan i Skövdes bibliotek 
användes endast ett sökord: implementation. Användandet av endast ett sökord kan 
tyckas vara lite men gav mer än tillräckligt antal böcker med rätt fokus för detta 
arbete. 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras under tre rubriker, 7.2.1 Grundfrågor, 7.2.2 Delfrågor och 7.2.3 
Ledningsmöte. I 7.2.1 diskuteras resultatet av grundfrågorna i relation till litteraturen, 
avsnitt 6.3 och kapitel 2 , i 7.2.2 avhandlas delfrågorna i relation till litteraturen, 6.3 
Material från ledningsmöte och 2 Bakgrund och i 7.2.3 diskuteras mötet med de 
ansvariga för implementeringen. 

7.2.1 Grundfrågor 

Som visar sig i Tabell 1, så saknar samtliga användare en formell datautbildning. 
Emellertid har de erfarenhet av den datorbaserade patientjournalen, mellan 2 – 10 år. 
Som så ofta är fallet inom vården saknar användarna av datorbaserade IS en formell 
datautbildning. Den utbildning de har fått är kort och begränsad. Dessa utbildningar 
hålls ofta på arbetstid av lokalt utsedda utbildare. Utbildning som förläggs på arbetstid 
måste konkurrera med andra sysslor som ska utföras. Tidsmässigt blir dessa därför 
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korta, ett par timmar på sin höjd. Användarna får därför till stor del förlita sig på sina 
tidigare erfarenheter när de ska lära sig att hantera ett nytt system.  

7.2.2 Delfrågor  

För att få en överskådlig och tydlig struktur på detta avsnitt kommer delfrågorna med 
följdfrågor att diskuteras var för sig. 

Förväntningar - Realistiska eller orealistiska    

Tabell 2, delfråga 1 med följdfråga visar att tre fjärdedelar av användarna var 
realistiskt positiva, medan en fjärdedel hade orealistiskt positiva förväntningar. Ingen 
av dom var initialt negativa till systemet på något sätt. Enligt Staples et al. (2001) har 
användarna positiva förväntningar på IS.  

Pinto och Millet (1999) menar att negativa eller positiva förväntningar inte har någon 
betydelse för om implementeringen kommer att lyckas. Vad som spelar in är om 
förväntningarna är realistiska eller orealistiska. Användare som har realistiska 
förväntningar på systemet ökar chanserna att lyckas med implementeringen. 
Realistiska förväntningar leder också till nöjdare användare, medan däremot 
orealistiska förväntningar leder till motsatsen (Staples et al., 2001).  

Användares förväntningar påverkas av den information, utbildningen och stöd, de får 
av verksamhetsledningen. Eller som Tjäder (1999) skriver att framgångsrikt leda 
implementeringar av IS är en fråga om att dels skapa goda förutsättningar för lärande 
och dels genomföra projektet effektivt.  

Förväntningar – upplevelsen av IS förändras under implementeringen 

Delfråga 2 med följdfråga visar att hälften av användarna upplevde sig mer negativ 
gentemot IS efter införandet, medan andra hälften inte reflekterat över detta. En av 
användarna upplevde sig mer negativ till systemet direkt efter implementeringen för 
att därefter återigen bli positiv till det.  Ponemon och Nagoda II (1990) menar också 
att användarnas självförtroende är på topp innan implementeringen, för att direkt efter 
implementeringen sjunka, för att efter ett litet längre tag återigen öka.  

 

 

Figur 2 Användarnas upplevelse av IS före och efter implementering. 

Figur 2 visar hur användarna är positiva till IS innan implementeringen, för att direkt 
efter implementeringen bli negativa, för att därefter återigen bli positiva. 

 

Implementeringen 
påbörjas 
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Faktorer – som påverkar användarnas förväntningar 

Delfråga 3 med följdfråga visar på en rad faktorer som påverkar användarnas 
förväntningar. Erfarenheter från ett tidigare system, saklig information och utbildning 
är faktorer som kom fram under intervjuerna. Med saklig information menas 
information som både visar på för- och nackdelar. Som nämns i 2.4 så ökar chansen 
att lyckas med implementeringen om användarna har erfarenheter av ett tidigare IS, 
då användarnas förväntningar blir mer realistiska (Ponemon & Nagoda II, 1990). 
Likväl som information som visar på för- och nackdelar samt en adekvat mängd 
utbildning skapar förhållanden där användarna får en positiv och realistisk känsla för 
det nya systemet (Perrott, 2003).  

Faktorer: Erfarenheter, Information och Utbildning. 

Faktorer – användares förväntningar ska hanteras med utbildning 

Delfråga 5 visar på hur användarna själva skulle ha hanterat förväntningarna, för att få 
dem positiva och realistiska. Alla användare menar att den största biten, för att 
hantera förväntningarna, är att se till så att de får mer utbildning. Simpson, (1996); 
Perrott, (2003); Ruland, (2002); Pinto och Millet, (1999) beskriver alla betydelsen av 
en adekvat mängd utbildning av och information till användarna. Med utbildning och 
information blir användarnas förväntningar både positiva och realistiska, chanserna att 
lyckas med implementeringen av ett nytt IS ökar. 

Stödet från verksamhetsledningen – kommunikation  

Delfråga 4 och följdfrågan visar på vikten av kommunikationen, de flesta av 
användarna trycker på betydelsen att de alltid har haft någon att ringa om de undrat 
över något. Kommunikationens vikt för att hantera användarnas förväntningar 
bekräftas av Pinto och Millet, 1999; Simpson (1996). Simpson (1996) menar att en 
organisation som vill få användare med positiva och realistiska förväntningar, gör bäst 
i att utse en eller flera personer beroende på organisationens storlek, med speciellt 
ansvar att stödja och besvara användarnas frågor. Bristande eller ingen 
kommunikation med användarna leder till ett garanterat misslyckande av 
implementeringen av ett IS – projekt (Pinto & Millet, 1999). 

7.2.3 Ledningsmöte 

De ansvariga för implementeringen har inte specifikt fokuserat sig på att hantera 
användarnas förväntningar. Implementeringen har genomförts med sunt förnuft för 
hur användarna ska hanteras. De har alltid sett till att finnas till hands för eventuella 
frågor både via e-post och telefon, frågor som inte kunnat besvaras har efter kontakt 
med leverantörer besvarats. Tack vare verksamhetens litenhet har kommunikationen 
mellan användare och implementeringsansvariga kunnat upprätthållas och skötas på 
ett bra sätt. Utbildningen, som flera av användarna påpekar, kunde ha varit längre men 
brist på tid och i konkurrens med andra sysslor har minskat ner utbildningstillfällena. 
Informationen som delgetts användarna har varit saklig och visat på både för- och 
nackdelar. Sammanfattningsvis kan sägas att användarnas förväntningar hanterats på 
ett bra sätt, vilket inte minst visar sig på att så gott som alla användarna hade positiva 
och realistiska förväntningar på IS under implementeringen.  
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8 Konklusion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av kapitel 6 och 7. Kapitlet är 
uppdelat i två huvudstycken, 8.1 Arbetets slutsatser, 8.2 Råd vid implementeringen av 
IS och 8.3 Förslag på fortsatt forskning. I 8.1 presenteras de slutsatser som kan dras 
från arbetet, 8.2 redovisas ett antal råd på hur användarnas förväntningar kan hanteras 
och under 8.3 ges förslag på fortsatt forskning som skulle vara relevant utifrån den 
genomförda undersökningen. 

8.1 Arbetets slutsatser 
För att förtydliga kopplingen till problemspecificeringen (3.2), är avsnittet delat i två 
huvudrubriker. 8.1.1 som behandlar slutsatserna om användarnas förväntningar och 
8.1.2 som redovisar slutsatserna om de faktorer som påverkar användarnas 
förväntningar över tid. 

8.1.1 Förväntningar 
• Användarnas förväntningar på IS var initialt positiva, vilket visades med ord 

såsom lätthanterlig och lättöverskådlig. Tre fjärdedelar av användarna tyckte 
sig ha realistiska förväntningar, medan andra en fjärdedel tyckte att deras 
förväntningar hade varit orealistiska. Positiva eller negativa förväntningar är 
av ringa betydelse, vad som är av stor vikt för att lyckas med en 
implementering är om användarnas förväntningar är realistiska eller 
orealistiska. 

 
• Användarnas förväntningar/upplevelse av IS svänger upp och ner under 

implementeringen. Från att ha varit positiva till IS innan implementeringen, 
till att bli negativa direkt efter implementeringen, för att därefter återigen bli 
positiva. Användarna känner att de kan hantera det nya systemet innan 
implementeringen, de har fått utbildning och information och känner sig 
självsäkra och positiva. Implementeringen påbörjas, användarna ska använda 
IS för första gången på riktigt, de blir osäkra och negativa. Efter ett tag har 
användarna vant sig och lärt sig det nya IS funktioner, de blir återigen 
positiva.  

8.1.2 Faktorer som påverkar förväntningar  
• Användarnas förväntningar på ett nytt IS påverkas av faktorer, såsom 

erfarenheter från ett tidigare datorbaserat IS, saklig information och 
utbildning. Med saklig information menas information som både visar på för- 
och nackdelar. 

 
• Erfarenheter av ett tidigare datorbaserat IS ger användarna mer positiva 

förväntningar på ett nytt IS. Saklig information och utbildning ger användarna 
en mer realistisk syn på vad det nya IS kan göra. 

 
• För att få förväntningar som är både positiva och realistiska hos användarna, 

vilka är nödvändiga för att lyckas med implementeringen. Måste 
kommunikationen mellan verksamhetsledningen och användarna fungera. 
Verksamhetsledningen bör utse en eller flera personer som är direkt ansvariga 
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för kontakten och kommunikationen med användarna. Dessa personers mål 
ska vara att besvara användarnas frågor så snabbt som möjligt. 

 
• Användarna tycker att utbildning är den enskilt största påverkande faktorn på 

deras förväntningar. Mer utbildning leder till mer realistiska och positiva 
förväntningar. 

 
• Användare inom vården saknar ofta en formell datautbildning, men besitter 

ändå kunskap om det datorbaserade IS. Kunskap som de förvärvat genom att 
ha arbetat med datorbaserade IS under många år. Kunskap och erfarenhet som 
användarna ofta får förlita sig på när ett nytt IS ska implementeras då tid och 
resurser saknas för en genomgripande utbildning. 

 

8.2 Råd vid implementeringen av IS 
Sammanfattningsvis ska arbetet presentera några råd till hur användarnas 
förväntningar kan hanteras vid implementeringsfasen, så att användarna får positiva 
och realistiska förväntningar på IS. 

• Utse en eller flera personer som alltid finns tillgängliga för att besvara 
användarnas frågor. 

• Informationen som utgår till användarna måste alltid visa på både för- och 
nackdelar med det nya IS. 

• Satsa mycket tid initialt på utbildning av användarna och anordna fler och 
kortare uppföljningsmöten för återkoppling efter implementeringen. 

• Användares förväntningar kommer ofta av erfarenheter från tidigare system, 
visa därför på likheter mellan gammalt och nytt system. 

• Positiva eller negativa förväntningar är av mindre betydelse, det som betyder 
något är om de är realistiska eller orealistiska. 

 

Besvarandet av frågor, saklig information, utbildning, erfarenheter och realistiska 
förväntningar är viktiga delar att hantera för verksamheter som vill genomdriva olika 
projekt, inte bara vid implementeringen av IS. Råden kan därför generellt appliceras 
på flera olika projekt, där användarnas stöd är av betydelse för om projektet ska 
lyckas. Specifikt för vården är att utbildningen på IS inte bör förläggas på tid som 
måste konkurrera med andra arbetsuppgifter, samt att uppföljningsmöten måste hållas 
med jämna mellanrum efter implementeringen. 

8.3 Förslag på fortsatt arbete 
Arbetet har ett i huvudsak användarperspektiv på implementeringen. Fortsatt arbete 
på införandet av IS skulle nog med fördel förläggas till de personer som är ansvariga 
för implementeringen. För att belysa hur dom försöker påverka användarnas 
förväntningar i syfte att genomföra en lyckad implementering.  

Ett annat område som skulle kunna vara intressant för fortsatt arbete är vilken roll 
som leverantörerna av IS besitter vid implementeringen. Har de enbart en säljande 
och levererande roll eller tar de ansvar för implementeringen och i så fall hur.



 

  

Referenser 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bell, J. (1995). Introduktion till forskningsmetodik (2: ra uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Berg, M. (2001). Implementing information systems in health care organizations: 
myths and challenges. International Journal of Medical Informatics, 64, 143 – 156. 

Boddy, D., Boonstra, A. & Kennedy, G. (2002). Managing information systems an 
organisational perspective. Harlow: Pearson Education Limited. 

Bonnier. (1999). Compact lexikon. Korotan Ljubljana: Lidman Production AB.  

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare (2: ra uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Duchessi, P. & O’Keefe, R. M. (1995). Understanding expert systems success and 
failure. Expert Systems With Applications, 9, 123 – 133. 

Författningshandbok. (2002). Stockholm: Liber AB. 

Goldkuhl, G., Nilsson, A. & Röstlinger, A. (1982). Att specificera informationssystem 
– en användarorienterad och systematiserad metodik. Malmö: Liber AB. 

Landstings förbundet. (2000). ITHS – Tio exempel på hur IT utvecklar arbetet inom 
hälso- och sjukvården. Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. 

Lundeberg, M. & Sundgren, B. (1996). Att föra verksamheten framåt – Människor 
och informationssystem i samverkan. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R. & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder (2: ra uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Perrot, D. (2003). Achieving rapid implementation without disrupting workflow. 
Nursing Management. 

Pinto, J. K. & Millet, I. (1999). Succesful information system implementation: the 
human side. Pennysylvania: Project Management Institute. 

Polit, D. F. & Hungler, B. P. (1999). Nursing research (6: te uppl.). Philadelphia: 
Lippincott. 

Ponemon, L. A. & Nagoda II, R. J. (1990). Perceptual variation and the 
implementation of accounting information systems: an empirical investigation. 
Journal of Information Systems, 1 – 15.  

Ruland, C. M. (2002). Vårdinformatik. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Safran, C. & Goldberg, H. (2000). Electronic patient records and the impact of the 
Internet. International Journal of Medical Informatics, 60, 77 – 83. 

Simpson, R. L. (1996). What we have here is failure to communicate. Nursing 
Management, 27, 18 – 19. 

Staples, D. S., Wong, I. & Seddon, P. B. (2002). Having expectations of information 
systems benefits that match received benefits: does it really matter? Information & 
Management, 40, 115 – 131. 

Tjäder, J. (1999). Systemimplementering i praktiken – en studie av logiker i fyra 
project. Linköping: Unitryck. 



 

  

Tudhope, D., Beynon – Davies, P. & Mackay, H. (2000). Prototyping praxis: 
constructing computer systems and building belief. Human – Computer Interaction, 
15, 353 – 383. 



 

  

Bilaga 1: Intervju 
Grundfrågor 

A. Har du någon formell datautbildning? 

B. Hur länge har du jobbat med datorbaserade informationssystem? 

Delfråga 1: 

Vilka förväntningar hade du om det nya systemet innan implementeringen? 

Följdfråga: 

Tycker du att dina förväntningar var realistiska? 

Delfråga 2: 

Har dina tankar om systemet förändrats efter implementeringen? 

Följdfråga: 

I så fall hur? 

Delfråga 3: 

Vilka faktorer kan ha gett dina förväntningar på systemet innan implementeringen? 

Följdfråga: 

I så fall hur? 

Delfråga 4: 

Hur har du upplevt stödet från de som varit ansvariga för implementeringen? 

Följdfråga: 

Tror du stödet från dem som varit ansvariga för implementeringen haft någon effekt 
på dina förväntningar? 

Delfråga 5: 

Om du skulle ha varit ansvarig för implementeringen, hur skulle du i så fall försökt 
hantera användarnas förväntningar? 



 

  

Bilaga 2: Intervjuförfrågan 
Mitt namn är Peter Jonsson och läser till sjuksköterska med inriktning IT vid 
Högskolan i Skövde. Som en del i mitt examensarbete avser jag att genomföra en 
studie som skall belysa användares förväntningar om ett nytt IS som implementeras. 
Och om dessa förväntningar och förutfattade meningar påverkas och förändras över 
tid.  

Din medverkan är önskvärd eftersom du är aktiv sjuksköterska och arbetar med 
datorbaserad patientjournal. Och har för några månader sedan varit med om ett 
införande av en ny datorbaserad patientjournal. 

Din medverkan i studien är frivillig och du har när som helst under intervjuns gång 
rätt att avbryta. De uppgifter som kommer fram under intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt, förvaras inlåsta för att efter avslutat arbete förstöras. 

Du får gärna kontakta mig om du har några frågor angående din medverkan eller om 
arbetet. 

Med vänliga hälsningar 

Peter Jonsson 

Tfn: 0503-143 21 

 

Handledare för arbetet är 

Susanne Kjernald  

Tfn: 0500-44 83 74 

Institutionen för Kommunikation och Information 

 

 

 


