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Sammanfattning 
Allt fler organisationer väljer att förbättra sin verksamhet med hjälp av ett 
informationssystem. Användningen av datoriserade informationssystem ökar inom 
hälso- och sjukvården och sjuksköterskorna blir alltmer beroende av IT. Idag utgör 
telemedicinska tillämpningar en delmängd av alla de IT-tillämpningar som finns inom 
hälso- och sjukvården. Införandet av telemedicin bär med sig stora problem och 
hinder och ett av de mest kritiska problemen som bör försöka undvikas är utebliven 
användaracceptans. Då tidigare undersökningar inom telemedicin främst har 
genomförts i industriländer syftar detta arbete till att undersöka vilka faktorer som kan 
påverka acceptansen vid införande av telemedicin i utvecklingsländer. Genom att 
intervjua och observera sjuksköterskor och en systemutvecklare verksamma i ett 
telemedicinprojekt i Indien erhölls faktorer som har både en positivt och negativ 
inverkan på användaracceptansen vid införande av telemedicin. Faktorerna som 
framkom i resultatet var information och utbildning, upplevelsen av ny teknik, 
tidigare erfarenheter av datorer, inledande svårigheter vid användning av systemet, 
förståelsen för nyttan med systemet, användarmedverkan, användbarhet, 
begränsningar vid arbete med systemet, arbetsbelastning, mentala hinder, rädsla för 
att mista den yrkesverksamma friheten, förändringsovilja, fast i en gammal 
föreställning och teknikhinder. 
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1 Introduktion 
Allt fler organisationer väljer att förbättra sin verksamhet med hjälp av ett 
informationssystem (IS). IS används av en lång rad organisationer för att utveckla och 
förbättra arbetsproduktiviteten, kontrollera kostnaderna, tillhandahålla information, 
stödja beslutsfattande och öka konkurrenskraftiga vinster (Stair & Reynolds, 2003). 
Karlsson och Jarlman (2001) menar att informationstekniken (IT) utgör ett starkt 
incitament i snart alla områden och branscher. Eftersom att allt fler människor runt 
om i världen har tillgång till och använder sig av Internet och mobila teletjänster så 
kommer utbudet av information och tjänster fortsättningsvis att öka markant.  
 
Karlsson och Jarlman (2001) påpekar att i synnerhet inom hälso- och sjukvården 
kommer tillgången till Internet och mobila tjänster medföra att nya 
användningsområden tillkommer i stort sett dagligen. Effektivare resurshantering, 
globalt informationsutbyte samt välinformerade patienter är några av de möjligheter 
IT kan leda till. Detta kommer dock att ställa helt nya krav på individen, vårdgivarna 
och andra organisationer inom vården då Internets roll som informationsbärare redan i 
dagsläget är mycket utbrett. Ett flertal författare lyfter fram att införandet av IT-stöd i 
vården har av tradition mest handlat om den teknik som ska användas (Barber, 2004; 
Sabherwal & Robey, 1993). Användningen av datoriserade IS ökar dock alltmer inom 
hälso- och sjukvården och den kliniskt verksamma sjuksköterskan blir mer och mer 
beroende av IT i sin yrkesroll eftersom det i rollen ingår att hantera en mångfald av 
information (Boddy, Boonstra & Kennedy, 2002; Ruland, 2002).  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården 
en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare ska vården vara 
lätt tillgänglig och av god kvalitet, en kvalitet som fortlöpande ska utvecklas och 
säkras. För ett litet sjukhus med små resurser, där besparingar och nedskärningar 
främst görs, kan ett sätt att nå upp till dessa högt ställda krav vara att dra nytta av 
telemedicinsk teknik. Telemedicin är ett begrepp som innebär användning av 
informations- och telekommunikationsteknik för att tillgodose och stödja vård där 
stora avstånd skiljer användarna av systemet åt (Field, 1996). Idag utgör 
telemedicinska tillämpningar en delmängd av alla de IT-tillämpningar som finns inom 
hälso- och sjukvården, inte minst på de stora sjukhusen (Socialdepartementet, 2002; 
Buckley, Tran & Prandoni, 2004). Chau och Hu (2002) konstaterar att telemedicinsk 
teknik är ett exempel på det ökande användandet av IT-applikationer för att stödja 
mer komplicerade och specialiserade uppgifter och tjänster inom hälso- och sjukvård. 
Moehr, Schaafsma, Anglin, Pantazi, Grimm och Anglin (2006) belyser att det i många 
länder läggs stor vikt på implementation av telemedicinprojekt, men att framgången 
för dessa projekt fortsätter att vara förhållandevis låg och svår att förutsäga. 
Socialdepartementet (2002) har i en rapport konstaterat att det finns en mängd 
faktorer som dels var för sig och dels tillsammans har en hämmande effekt på 
införandet av telemedicin. Fram till de senaste åren har de tekniska problemen med att 
få utrustningar att fungera utan tillgång till särskild stödpersonal varit stora. Likaså 
var tidigare kostnaderna för utrustningar och telekommunikation allt för höga för 
införande i stor skala. Situationen är dock i dagsläget avsevärt bättre, mycket tack 
vare informationsteknikens frammarsch på marknaden. 
 
Även Landstingsförbundet (2001) har en rapport om telemedicin där det framkommer 
att det är svårt att se vad det är som skiljer införandet av telemedicin från andra 
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förändringsarbeten som involverar en eller flera enheter. Komplexiteten med 
telemedicin skulle till och med kunna vara om än större, varför det inte är någon lätt 
uppgift att realisera verksamhetsförändringar där telemedicin ingår. Rapporten 
understryker att ”kaoset” som ofta uppstår i dylika förändringsarbeten måste minskas 
och hantering av de problem som uppstår vid införandet av telemedicin måste 
åtgärdas. Införandet av telemedicin bär alltså med sig stora problem och hinder och 
dessa utgör på så vis den enskilt största anledningen till att framgången med 
telemedicin uteblir. Det är därför viktigt att utreda vilka faktorer som påverkar 
införandeprocessen för att kunna tillägna sig dessa och följaktligen öka framgången 
med telemedicin. 
 
Perednia och Allen (1995) lyfter fram att ultimat framgång med telemedicin inte 
enbart kräver att organisationer fokuserar på tekniska utmaningar utan även på 
utmaningar såsom användaracceptans av den nya tekniken. Buckley et al. (2004) 
påvisar att det finns ett fåtal studier som utreder vilka faktorer som påverkar 
vårdgivares mottaglighet, användning och acceptans av telemedicinska tjänster. Chau 
och Hu (2002) konstaterar vikten av att undersöka faktorer som är essentiella för 
vårdgivares acceptans av telemedicin. I sin studie har författarna fått belägg för att 
vårdgivare spelar en signifikant roll i införandeprocessen av telemedicin. Författarna 
menar vidare att det sedan tidigare gjorts flertalet studier om just läkares acceptans av 
telemedicinteknik, och eftersom den verksamma sjuksköterskan blir mer och mer 
beroende av IT är därför även deras acceptans i rollen som vårdgivare av stor vikt. 
Allwood (1998) hävdar att utebliven användaracceptans, alltså om användarna har 
brist på nödvändig motivation och välvilja, kan leda till att användarna inte lär sig att 
använda systemet. Riskerna är även stora att användarna inte använder sig av 
systemet trots att kunskaperna finns och i de fall som systemet används görs det på ett 
slarvigt och likgiltigt sätt. Allwood (1998) menar vidare att resultatet av utebliven 
användaracceptans kan leda till att onödiga fel uppstår i arbetsprocessen och att 
arbetsuppgifterna utförs på ett ineffektivt sätt. Detta arbete kommer därför att 
fokusera på en specifik typ av faktorer vid införande av telemedicin, nämligen 
faktorer som påverkar acceptansen hos sjuksköterskor.  
 
Kifle, Mbarika och Datta (2006) anser att telemedicin inom IS-forskning och då i 
synnerhet i utvecklingsländer är ett outforskat område. Med anledning av detta lyfter 
dessa författare fram behovet av forskning inom detta specifika område. Med 
ankomsten av telemedicin lär sig utvecklingsländer att använda sin informations- och 
kommunikationsteknik på nya sätt, för att kunna spela en allt viktigare roll inom 
hälso- och sjukvården. Kifle et al. (2006) menar vidare att telemedicin medför att 
sjukvårdspersonal, som arbetar i avlägsna områden, effektivt kan överföra bland annat 
medicinska provresultat och patientinformation till sjukhus och kliniker för diagnostik 
och rådgivning. På detta vis har telemedicin potentialen att minska 
sjukvårdskostnader samtidigt som åtkomsten, kapaciteten och kvaliteten av hälso- och 
sjukvården ökar. Garshnek, Logan och Hassell (1997) förklarar trots det att 
telemedicin har tillämpats under årtionden, har majoriteten av dessa applikationer 
använts i industriländer. Vidare menar författarna att utvecklingsländer stöter på 
specifika problem i anskaffandet av vårdtjänster, i form av brist på kapital, resurser 
och system. Vägar och transportmedel är otillräckliga och svårigheter med att 
transportera patienter inträffar ofta. Genom att kunna ta hälso- och sjukvården till 
patienten istället för vice versa kan telemedicin på detta sätt fylla en viktig funktion i 
utvecklingsländer. Garshnek et al. (1997) påvisar slutligen att för länder som har 
begränsad medicinsk expertis och resurser, kan telemedicin komma att innebära en 
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lösning till några av dessa problem. Enligt Edworthy (2001) börjar telemedicin spela 
en allt viktigare roll ur flera olika aspekter inom hälso- och sjukvården i 
utvecklingsländer. Författaren menar att telemedicin i själva verket kan ha än djupare 
påverkan i ett utvecklingsland jämfört med ett industriland. Om telemedicin införs på 
ett tillfredsställande sätt kan denna teknik till och med medföra att utvecklingsländer 
med ett ryck kan ta sig förbi industriländerna i att framgångsrikt leverera hälso- och 
sjukvård.  
 
Eftersom telemedicin innebär stora möjligheter att förbättra vården i 
utvecklingsländer, är det alltså mycket viktigt att lyckas med införandet av 
telemedicin i just utvecklingsländer. Just användaracceptansen har visats sig ha en 
stor inverkan på användandet av telemedicin. Då tidigare undersökningar inom 
telemedicin främst har genomförts i industriländer är det av stort intresse att 
undersöka om faktorerna som är essentiella för att uppnå vårdgivares acceptans är de 
samma i utvecklingsländer som i industriländer eller om det kan identifieras unika 
faktorer i utvecklingsländerna. 

1.1 Problemområde 
Av ovanstående redogörelse framgår det att telemedicinsk teknik utgör ett sätt att nå 
upp till de högt satta krav som ställs på hälso- och sjukvården idag. Telemedicinsk 
teknik är utvecklad för att stödja vårdpersonal i de allt mer komplicerade och 
specialiserade uppgifter och tjänster som ständigt ökar i sjukvården. Flertalet studier 
redogör för telemedicin i industriländer, dock har behovet av mer forskning kring 
telemedicin och dess inverkan på utvecklingsländer lyfts fram. Dessa anses vara av 
stor betydelse då telemedicin kan innebära en lösning på många av de specifika 
problem som ett utvecklingsland kan stöta på i anskaffandet av vårdtjänster såsom 
telemedicin. Telemedicin kan till och med komma att betyda ännu mer för ett 
utvecklingsland i jämförelse med ett industriland som inte i samma utsträckning 
saknar brist på kapital, resurser och system. Om den telemedicinska tekniken införs på 
ett tillfredsställande sätt skulle utvecklingsländerna rent av kunna rycka förbi 
industriländerna i att bedriva hälso- och sjukvård på ett framgångsrikt sätt. 
 
Det finns en mängd olika faktorer som dels för sig och dels tillsammans har en 
hämmande effekt på införandet av telemedicin. För att lyckas erhålla maximal 
potential med att införa telemedicinsk teknik i ett utvecklingsland är ett viktigt led i 
denna införandeprocess att identifiera vilka påverkande faktorer som kan finnas. På så 
vis kan dessa tas i beaktande och eventuella insatser kan vidtas. Det finns tidigare 
studier som redogör för upplevda hinder och problem med att införa telemedicin och 
där acceptansproblem utgör ett sådant centralt hinder. Detta centrala hinder utgör en 
av de tre grupper av hinder och problem med att införa telemedicin som redogjorts för 
i en rapport av Landstingsförbundet (2000). Användaracceptansen har i flertalet 
studier lyfts fram som en viktig faktor för att nå ultimat framgång med telemedicin. 
Vårdgivare spelar en betydelsefull roll i införandeprocessen av telemedicin och 
utebliven användaracceptans kan innebära att användarna inte lär sig att använda 
systemet eller att hantera detta på ett effektivt sätt. Därför är det av stor vikt att 
undersöka sjuksköterskans acceptans av telemedicin då denna kategori av vårdgivare 
blir mer och mer beroende av IT i sin profession. 
 
De tidigare studier som uppmärksammat denna företeelse inom telemedicin är dock 
genomförda i industriländer varför det är intressant att undersöka om vilka faktorer 
som är av betydelse i utvecklingsländer. I detta arbete är målet att belysa de olika 
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faktorer som framför andra påverkar användares acceptans av att införa telemedicinsk 
teknik i ett utvecklingsland. 

1.2 Problemspecificering 
Problemspecificeringen som kommer att behandlas i detta arbete är:  
 

 Vilka faktorer kan påverka acceptansen vid införande av telemedicin i 
utvecklingsländer? 

 
Syftet med detta arbete är att identifiera och presentera faktorer som påverkar 
acceptansen vid införandet av ett telemedicinprojekt i ett utvecklingsland. Vi vill med 
utgångspunkt i intervjuer, observationer och insamlat material från ett verkligt fall, 
studera hur införandet av ett telemedicinprojekt genomfördes och upplevdes ur både 
ett användar- och utvecklarperspektiv. Vår målsättning är att med en tydlig och 
strukturerad diskussion kunna påvisa de mest avgörande faktorerna som påverkat 
användarnas acceptans av införandet, samt diskutera hur dessa faktorer bör hanteras 
för att uppnå ett tillfredställande införande av ett telemedicinprojekt i ett 
utvecklingsland. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi som utgångspunkt studerat och deltagit i ett 
telemedicinprojekt benämnt ”Developing a Multi Sectoral Approach Model to 
Sustainable Health and Development”. Detta projekt har införts av Swedish 
International Development Agency (SIDA) i samarbete med Pravara Institute of 
Medical Sciences (Loni, Indien), Linköpings Universitet, Östergötlands Landsting 
och Högskolan i Skövde. 

1.3 Arbetets disposition 
Nedan följer en beskrivning av arbetets upplägg. I kapitel 1 ges en introduktion till 
studiens intresseområde, vad studien avser att undersöka samt motiven till varför det 
är intressant att undersöka. I kapitel 2 ges en bakgrundsbeskrivning till definierat 
problemområde för att ge grundläggande kunskap om de centrala begrepp och termer 
som används i detta arbete. Kapitel 3 syftar till att klargöra vilken metod och vilka 
datainsamlingstekniker som använts samt anledningarna till att dessa valts. Studiens 
tillvägagångssätt, vilket innefattar hur metoden och datainsamlingsteknikerna använts 
presenteras i kapitel 4. Vidare i detta kapitel beskrivs även urvalet av informanter, hur 
datamaterialet bearbetats och likaså förs en diskussion gällande studiens reliabilitet och 
validitet samt studiens metodval och dess genomförande. Kapitel 4 avslutas med ett 
kort resonemang kring generaliserbarhet och de etiska aspekter som beaktats i denna 
studie samt en redogörelse för författarnas olika ansvarsområden. I det följande 
kapitel 5 presenteras det resultat som är grundat på intervjuer av sjuksköterskor och 
en systemutvecklare samt observationer. Kapitlet avslutas med en analys av det 
resultat som framkom. I kapitel 6 presenteras slutsatsen som framkommit genom 
denna studie och avslutningsvis består kapitel 7 av en diskussion kring arbetets 
resultat samt förslag på fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning till definierat problemområde 
samt att ge grundläggande kunskap om de centrala begrepp och termer som används i 
detta arbete. På så vis ska läsaren av arbetet lättare kunna ta del av innehållet samt få 
en tydlig beskrivning av vad som avses med dessa centrala begrepp i detta arbete. 
Detta för att undvika att tvetydigheter och missförstånd ska uppstå. Kapitlet kommer 
att behandla följande underrubriker: informationssystem, införande av 
informationssystem, införande kontra implementation, vanliga problem vid införande 
av informationssystem, införande av informationssystem i hälso- och sjukvården, 
telemedicin, hinder och problem vid införande av telemedicin, telemedicin i 
utvecklingsländer, acceptans, användaracceptans samt acceptansproblem inom 
telemedicin. 

2.1 Informationssystem 
Avison och Fitzgerald (2003) hävdar att det i dagsläget finns någon form av IS i alla 
verksamheter och organisationer. Ett flertal olika definitioner av begreppet IS har 
påträffats i den litteratur som studerats. I många fall är definitionerna likartade men 
författarna av föreliggande studie vill ändå påvisa att det finns olika definitioner av 
detta begrepp. Härmed följer de olika definitioner som har påträffats i litteraturen.  
 
Enligt Avison och Fitzgerald (2003) är ett IS definierat som ett system som samlar in, 
lagrar, bearbetar och presenterar relevant information till en organisation och på så vis 
blir informationen tillgänglig och användbar för de som önskar att använda den. 
Avison och Fitzgerald (2003) fortsätter att beskriva att ett IS är ett mänskligt, socialt 
och aktivt system som både kan stödjas av datorer och inte. Avison och Shah (1997) 
inleder däremot sin definition med att förklara att ett system är en samling människor, 
föremål och processer. Vidare menar författarna att ett IS är när människor, föremål 
och processer interagerar och skapar meningsfull information till gruppen och dess 
omgivning. Med andra ord menar Avison och Shah (1997) att det är själva 
interaktionen mellan de ingående komponenterna som är ett IS. Interaktionen skall 
medföra till att informationen ska vara meningsfull för medlemmarna inom 
organisationen.  
 
Andersen (1994) ger ytterligare en definition av ett IS. Ett IS är enligt denne författare 
ett system för bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. 
Boddy et al. (2002) har emellertid valt att beskriva ett IS som en uppsättning av 
människor, processer och resurser som samlar in och omvandlar data till information. 
Den private mottagaren kan sedan omvandla informationen till kunskap. Vidare 
klargör Boddy et al. (2002) för att skillnaden mellan begreppen data och information 
är att data är beskrivningar av bland annat händelser och aktiviteter medan 
information är då data fått en mening och ett värde för en mottagare i en process. Ett 
exempel på IS är den datorbaserade patientjournalen som används i hälso- och 
sjukvården. Ruland (2002) menar att denna är ett typexempel på ett datorbaserat IS i 
vården och att den utgör det mest centrala informations- och 
kommunikationsverktyget för vårdpersonalen i den dagliga patientbehandlingen.  
 
Dessa ovanstående beskrivningar av IS påvisar att begreppet är mångfacetterat och 
beskrivningarna åskådliggör att det inte finns någon exakt definition av vad ett IS är. 
Gemensamt för samtliga definitioner är att de understryker att ett IS har som uppgift 
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att serva, stödja och effektivisera den verksamhet som systemet är verksamt i. Det är 
med denna innebörd av IS som begreppet i föreliggande studie kommer att användas. 
Varje enskild organisation har dock valmöjligheten att tillägna sig den definition som 
passar just den organisationen bäst. I detta arbete kommer begreppet IS användas med 
avseende på datoriserade IS. 

2.2 Införande av informationssystem 
Andersen (1994) menar att arbetet med att skapa ett IS benämns systemutveckling. 
Goldkuhl (1994) hävdar att systemutveckling inte enbart är utveckling av datasystem 
utan innebär även en påverkan eller förändring av den verksamhet systemet är en del 
av. Detta innebär att utvecklingen och införandet av ett IS inte kan göras utan att 
påverka organisationen som IS:et ska användas i. Hur systemutvecklingsarbetet ska 
bedrivas beror enligt Andersen (1994) i första hand på vilken typ av IS som ska 
utarbetas, på verksamhetens syn på utvecklingsarbetet och på användarnas och 
systemutvecklarnas erfarenheter.  
 
En strukturerad utvecklingsprocess delar in det projekt som driver 
systemutvecklingsprocessen i mindre väldefinierade aktiviteter, även kallade faser 
(Avison & Shah, 1997). En fas som ingår i de existerande metoderna är 
implemenationsfasen, en fas som i litteraturen ofta liknas vid införande av ett IS. I 
följande avsnitt redogörs för de karaktäristika som respektive fas representerar samt 
vad denna studie avser med begreppet införande. 

2.2.1 Införande kontra implementation 
Det är svårt att hitta en entydig definition av begreppet införande men enligt 
Nationalencyklopedin (2007a) betyder införa att ”börja göra allmänt brukad med 
avseende på föremål, metod, vana eller dylikt”. Detta är en generell definition men för 
att kunna beskriva begreppet i ett IS-sammanhang behöver vi därför även relatera det 
till begreppen implementation och installation. Vi börjar med att beskriva begreppet 
införande i systemutvecklingsprocessen och vad som inbegrips i denna process. 
Därefter relateras begreppet till de överlappande faserna implementation och 
installation.  
 
Anveskog, Nilsson och Nord (1984) menar att under själva införandeprocessen så ska 
bland annat installation och planering utföras. Nilsson (1991) skriver att efter att 
antingen anpassning av standardsystem gjorts eller realiseringen av ett egenutvecklat 
system gjorts så är det dags att införa systemet i den dagliga verksamheten.  
Fortsättningsvis beskriver författaren att det är under införandeprocessen som 
förankring av systemet sker hos användarna. Dessa ska i god tid kunna få tillgång till 
utbildning, manualer och träning i systemets funktioner för att användandet av 
systemet ska kunna underlättas och för att skapa en acceptans för systemet. 
 
Enligt Bonniers Lexikon (1999) betyder implementera att förverkliga eller att 
genomföra. Ett IS kan förverkligas i en verksamhet antingen genom att det ersätter ett 
gammalt IS eller genom att ett helt nytt IS skapas där det inte funnits förut. Yeo 
(2002) beskriver att implementation av ett IS involverar aktiviteter såsom design, 
leverering, införande och användande av ett IS i en organisation. Här kan aktiviteten 
införande urskiljas som en tydlig del i fasen implementation. Hoffer, George och 
Walacich (2004) har till skillnad från Yeo (2002) inte någon införande-aktivitet 
inbegripet i implementation. Enligt Hoffer et al. (2004) består implementation av 
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aktiviteterna; kodning, testning, installation, dokumentation, träning och support. 
Ytterligare en innebörd som tillskrivits implementation är den som Boddy et al. 
(2002) återger. De menar att implementation innefattar att användarna får träning, att 
hård- och mjukvara installeras samtidigt som utvecklarna testar systemet och 
användarna tar systemet i anspråk. Här nämns även installation som en aktivitet i 
implementationsfasen vilket inte omnämns i de två förstnämnda beskrivningarna. 
Sammanfattningsvis kan vi härmed konstatera att implementation är ett omfattande 
begrepp som innefattar installation (installation handlar mer om att rent praktiskt få in 
hård- och mjukvara i en organisation) och till viss del även införande (ett vidare 
begrepp än installation). 
 
Begreppen införande och implementation är dock två begrepp som ofta framkommer 
som synonymer i litteraturen. Detta medför en viss komplexitet då en redogörelse för 
respektive begrepp ska göras med stöd från litteraturen. I engelskspråkig litteratur har 
vi inte kunnat urskilja tydliga uppdelningar mellan implementation och införande utan 
vår tolkning är att i engelskans implementation ingår även det som vi i det svenska 
språket menar med införande av IS. Med följande resonemang beaktande dessa två 
begrepp är vår avsikt att göra en särskiljning av dessa och fortsättningsvis i arbetet 
använda oss av begreppet införande.  
   
Utifrån studerad litteratur avser vi med begreppet införande i denna studie den 
aktivitet i systemutvecklingsprocessen som inbegriper att: 
 

- förankra idén om ett nytt system i organisationen 
- ge kontinuerlig information till samtliga intressenter under projektets gång om 

vad som är aktuellt angående systemet 
- arbeta för att skapa en acceptans för systemet hos användarna 
- utbilda användarna 
- installera systemets hård- och mjukvara i organisationen, dvs. att sätta upp alla 

datorer, koppla ihop dem, installera mjukvaran samt se till att systemet är 
färdigt att användas 

2.2.2 Vanliga problem vid införande av informationssystem 
Att införa ett IS i en organisation kan skapa en mängd olika problem och hanteras inte 
dessa rätt är risken stor att IS:et inte kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt, 
sett ur IS:ets ursprungliga syfte. Boddy et al. (2002) redovisar för en undersökning där 
enbart 11 % av företagen hade lyckats med sina IS projekt och där anledningen till att 
89 % av projekten misslyckades var att införandet inte hanterats korrekt. Pinto och 
Millet (1999) redogör för två studier utförda av META Group och Applied Data 
Research. Dessa studier visar på att 50 – 75 % av alla IS-projekt läggs ned i samband 
med införandet. Författarna menar vidare att misslyckandet grundar sig i att vi ser 
skapandet av ett nytt IS som målet, och inte ett lyckat införande. Boddy et al. (2002) 
påpekar att resultatet från ett flertal gjorda studier åskådliggör att ett framgångsrikt 
eller misslyckat införande av ett IS inte beror på tekniken. Misslyckanden har ofta 
berott på ett svagt ledarskap, inte svag teknik. Framgång har ofta berott på ett effektivt 
ledarskap som har klarat av att leda organisationen såväl som de tekniska faktorerna.  
 
Goldkuhl, Nilsson och Röstlinger (1982) har identifierat några karakteristiska 
problem vid införande av ett nytt IS. Dessa är att användaren inte förstår det specifika 
IS:et, att användaren inte är motiverad till att använda IS, att systemutvecklare och 
användare inte förstår varandras utgångspunkt samt att systemutvecklaren har ett för 
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smalt tekniskt fokus vid införande av IS. Wiktorin (2003) klarlägger att en ofta nämnd 
anledning till att problem inträffar vid införande av ett IS är att den metod som 
används för att anpassa det specifika IS:et inte hanterats på ett korrekt sätt. Författaren 
uttrycker dock att det kan vara mycket svårt att klargöra specifika anledningarna till 
att denna problematik uppstår. 

2.3 Införande av informationssystem i hälso- och sjukvården 
Karsh (2004) redovisar i en sammanfattande artikel om design av införandeprocessen 
och att det finns en benägenhet att införande av IT-stöd i vården inskränkas till att 
enbart handla om tekniska frågor som exempelvis systemets användarvänlighet och 
användbarhet. Författaren menar att ett lyckat införande kräver att människa och 
teknik fungerar bra tillsammans. För att kunna nå bästa möjliga nytta av 
systemanvändningen krävs det att det finns förståelse för hur införandeprocessen 
utformas. Organisationers och människors förutsättningar samt förmåga och vilja att 
ta till sig den nya tekniken, kan betraktas som sociala frågor, är frågor som är minst 
lika betydelsefulla som tekniska frågor. Det är essentiellt att utarbeta 
införandeprocessen så att man undviker att det enbart handlar om antingen tekniska 
eller sociala frågor.  
 
Karsh (2004) fortsätter att diskutera kring att införandet av IT-stöd alltid innebär en 
stor förändring vilket i sig utgör en risk för motstånd mot de oönskade förändringarna. 
Hur ny teknik påverkar användarna, vårdprocessen och organisationen beror på en 
mängd olika faktorer. Motstånd mot förändringar utgör en av dessa faktorer och är ett 
komplext begrepp som man med hjälp av olika teorier försökt att förklara. Att göra 
individen till en vinnare av förändringen är en grundläggande förutsättning för att 
vilja acceptera förändringen. Även tidigare erfarenheter av att införa ny teknik i 
organisation har Karsh (2004) kunnat identifiera som betydelsefullt för användarnas 
acceptans. Om användarna har negativa erfarenheter skulle detta kunna innebära 
större sannolikhet för misstänksamhet mot det aktuella införandet. Karsh (2004) har 
sammanfattat att följande fyra faktorer har en negativ inverkan på införandeprocessen: 
 

- arbetet blir försvårat 
- maktförskjutning då användarna får försämrade villkor jämfört med någon 

annan grupp eller individ 
- organisationen gör vinster på individens bekostnad 
- användarna har negativa erfarenheter från tidigare införanden av teknik   

2.4 Telemedicin 
Det finns flera olika men likartade definitioner på begreppet telemedicin. 
Landstingsförbundet (2001) berättar att telemedicin är ett samlat begrepp världen över 
för en mängd olika tillämpningar inom hälso- och sjukvården. Detta mångfacetterade 
begrepp kan ställa till problem då det runt om i världen är naturligt att begreppet 
tilldelas olika innebörder. En definition av telemedicin som har påträffats i litteraturen 
är den som världshälsoorganisationen, WHO (2005), gör och lyder följande: 
”Utövande av hälso- och sjukvård genom att använda interaktiv kommunikation av 
ljud, bild och data. Detta inkluderar diagnos, konsultation och behandling såväl som 
utbildning och överföring av medicinska data.” 
Enligt WHO (2005) syftar telemedicin till allt användande av informations- och 
kommunikationssystem inom hälso- och sjukvården, både i direkta och indirekta 
sjukvårdande syften. 
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Ytterligare en definition av telemedicin som har påträffats i litteraturen är 
“användning av elektronisk informations- och kommunikationsteknik för att 
möjliggöra och stödja hälso- och sjukvård på distans” (Field, 1996). Då det har 
framkommit att denna definition är vanligt förekommande i forskningslitteratur 
(Fishman, 1997; Bashshur, Sanders & Shannon, 1997) kommer denna definition att 
ligga till grund för att beskriva telemedicin i detta arbete. 
 
Telemedicin kan användas inom de flesta medicinska områden. Numera kan 
telemedicin ses som en delmängd av IT inom hälso- och sjukvården när den tekniska 
utvecklingen lett till att datoranvändningen, informationsbehandlingen och 
telematiken blivit allt vanligare. Telemedicin håller på att bli en alltmer vardaglig 
företeelse i världen idag då det inkluderar allt från videokonferenser, interaktiva 
utbildningar till utnyttjande av kunskapsdatabaser, grupprogramvaror och nättjänster. 
Telemedicinska tillämpningar har i Sverige främst bedrivits som försöksverksamhet i 
nästan samtliga landsting och regioner. Sammantaget rör det sig om över hundratalet 
projekt som kostat flera hundra miljoner kronor (Landstingsförbundet, 2001). 
 
Vilka är då motiven till att införa telemedicinprojekt i hälso- och sjukvården? 
Landstingsförbundet (2001) har tagit fram nedanstående incitament för telemedicin. 
Det är dock viktigt att vara medveten om att varje syfte speglar en specifik situation 
vilket resulterar i att de telemedicinska satsningarna måste värderas utifrån sin kontext 
och inte som en isolerad företeelse: 
 

- Ett uppenbart syfte med telemedicin är reduceringen och elimineringen av 
transporter för både patient och personal. Oavsett plats så kan kunskapen 
göras tillgänglig vilket medför att patienten slipper långa och krävande 
transporter. På så vis kan vårdkvaliteten förbättras och tid och 
transportkostnader kan minskas. Försök med detta syfte aktualiseras ofta i 
glesbygden där det är tänkt att ett sjukhus ska ge service åt ett stort 
glesbefolkat geografiskt område. 

- Telemedicin kan även ha ett mer renodlat syfte att fungera som 
kunskapsspridare. Detta kan ske antingen genom konsultationer eller med 
hjälp av videokonferenser och blir då ett medel för kunskapsutveckling och 
inlärning. Fördelen med detta syfte är att det i regel blir billigare då berörda 
slipper restid och resekostnader, nackdelen är dock att det sker på bekostnad 
av kommunikationskvaliteten.  

- Ett tredje incitament för telemedicin är att det kan fungera som ett medel för 
att hantera strukturella frågor såsom exempelvis möjligheten att bevara ett 
sjukhus i glesbygden. 

2.4.1 Hinder och problem vid införande av telemedicin 
Landstingsförbundet (2000) hävdar att det är av yttersta vikt att identifiera de hinder 
och problem som finns under införandeprocessen av telemedicin. Genom att 
identifiera påverkande faktorer vid införandeprocessen kan eventuella åtgärder vidtas 
för att öka framgången med telemedicin. Rapporten grundar sig på en intervjustudie 
om bland annat vilka hinder som upplevts vid införande av telemedicin i den svenska 
sjukvården. Under följande tre rubriker struktureras och behandlas de hinder och 
problem som framkom i rapporten: 
 

- Organisatoriska hinder 
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- Problem med ansvarsfördelning och rekrytering 
- Acceptansproblem 

 
Organisatoriska hinder kan vara att det inte finns någon engagerad ledning. I många 
telemedicinprojekt har ledningens stöd ofta inte upplevts som tillräckligt. 
Landstingsförbundet (2000) redogör ytterligare att bristen på resurser för 
utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och bristen på tid hos de personer som har 
störst utgångspunkter att lyckas med telemedicinprojekt utgör ett stort hinder. Det är 
inte heller säkert att den verksamhet som investerar i tid och utrustning för 
telemedicinska tillämpningar drar nytta av dem. Under utvecklingsfaserna finns den 
telemedicinska utrustningen ofta i särskilda lokaler vilket leder till bristande 
tillgänglighet vilket inte har främjat försöken med telemedicin. 
 
Vidare rapporterar Landstingsförbundet (2000) att problem med ansvarsfördelning 
och rekrytering kan uppkomma då det föreligger en otydlig ansvarsfördelning mellan 
de olika yrkeskategorierna som ofta medverkar i telemedicinprojekt. Ytterligare ett 
problem består i bristen på utbildad IT-personal som innehar den kompetens som 
krävs i telemedicinska projekt.  
 
Innehållet under rubriken acceptansproblem innebär en mängd olika delproblem och 
dessa kommer mer i detalj att redogöras för i avsnitt 2.5.2. Det är just dessa hinder 
och problem som den föreliggande studien syftar till att identifiera samt empiriskt 
undersöka ett telemedicinprojekt infört i ett utvecklingsland. 

2.4.2 Telemedicin i utvecklingsländer 
Inom IS-forskning är telemedicin ett outforskat område, i synnerhet i 
utvecklingsländer (Kifle et al., 2006). Enligt Svenska FN-förbundet (2006) finns det 
ingen exakt definition av begreppet utvecklingsland. Definitionen skiljer sig mellan 
olika organisationer och regeringar som ger bistånd. Definitionen sätts dock ofta i 
relation till landets bruttonationalinkomst per invånare (BNI) vilket ger en ganska 
snäv definition. Svenska FN-förbundet (2006) menar vidare att ett utvecklingsland 
också kan definieras som ett land som själv uppfattar sig som sådant eller som inte är 
ett industriland.  
 
Med ankomsten av telemedicin lär sig utvecklingsländer att använda sig av 
informations- och kommunikationstekniken på nya sätt, för att på så vis kunna spela 
en allt viktigare roll inom hälso- och sjukvården (Kifle et al., 2006). Trots att 
telemedicin har tillämpats sedan flera årtionden tillbaka har dessa applikationer till 
största del nyttjats i industriländer. Kapital, resurser och system utgör specifika 
problem i utvecklingsländer då hälso- och sjukvårdtjänster ska anskaffas. Exempelvis 
är vägar och transportmedel otillräckliga, varför svårigheter med patienttransporter 
ofta inträffar. I länder med begränsad medicinsk expertis och resurser kan telemedicin 
innebära en lösning till några av dessa problem (Garshnek et al., 1997). Om 
telemedicin ska ha en betydelsefull och säker inverkan på utvecklingsländer och andra 
länder, måste globala organisationer såsom exempelvis WHO uppmuntra och verka 
för att fler studier utförs beträffande vad telemedicin kan ha för en lokal inverkan på 
exempelvis ett utvecklingsland. Detta uttalande görs av Rigby (2001) som samtidigt 
menar att det även krävs ett globalt ramverk för att säkerställa både säkerhets- och 
etikperspektivet med telemedicin. Författaren anser vidare att möjligheterna med att 
utvinna fördelar med telemedicin är stora, men likaså är riskerna för skada. Därför bör 
den framtida diskussionen angående telemedicin uttryckas i termer av lokala 
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sjukvårdsprioriteringar och inverkan, men även på världsomfattande värderingar för 
att garantera fortsatt säkra telemedicinlösningar. 

2.5 Acceptans 
Enligt Nationalencyklopedin (2007b) betyder begreppet acceptans ”tendens till 
accepterande av viss företeelse, hos [en] viss grupp människor”. Allwood (1998) 
lyfter fram att användares acceptans av ett IS och utvecklingsprocessen av detta står i 
korrelation till i vilken grad användaren upplever IS:et som ett hot eller som en 
tillgång. Flera studier uppger vikten av att undersöka faktorer som är essentiella för 
vårdgivares acceptans av telemedicin för att på så sätt kunna öka dess framgång 
(Buckley et al., 2004; Chau & Hu, 2002; Perednia & Allen, 1995). 

2.5.1 Användaracceptans 
Allwood (1998) anser att begreppet användaracceptans innebär att en användare har 
en positiv inställning mot systemet samt att användaren har en hög motivation till att 
använda det. Fortsättningsvis menar Allwood (1998) att användaracceptans är den 
viktigaste faktorn för användbarhet. I utvecklings- och införandeprocessen av ett nytt 
IS kan god användaracceptans säkras. En användares acceptans av systemet och själva 
systemutvecklingsprocessen är beroende av i vilken grad användaren upplever 
systemet som ett hot eller en tillgång. Exempelvis kan systemet te sig som ett hot för 
användaren om denne upplever att hans eller hennes arbete kan gå förlorat på grund 
av det nya systemet. En annan anledning kan vara att användaren tror att 
arbetsuppgifterna kommer att bli mer enformiga som en effekt av införandet av det 
nya systemet. Användaren kan även känna sig hotad om denne misstänker att det kan 
bli svårt att klara av de nya arbetsmomenten. Användaracceptansen kan även påverkas 
negativt om användaren upplever ett beroende av datorn utan att tillräckliga 
möjligheter till systemtillgång finns, till exempel om det inte finns tillräckligt med 
arbetsstationer eller terminaler. Systemet kan däremot framstå som en tillgång om 
användaren upplever att arbetsuppgifterna är enklare och roligare att genomföra. 
Datorarbetet i sig kan upplevas som prestigefyllt och kan därmed fungera som ett 
medel att höja användarens status (Allwood, 1998). 
 
Allwood (1998) hävdar att utebliven användaracceptans, alltså om användarna har 
brist på nödvändig motivation och välvilja, kan leda till att användarna inte lär sig att 
använda systemet. Riskerna är även stora att användarna inte använder sig av 
systemet trots att kunskaperna finns och i de fall som systemet används görs det på ett 
slarvaktigt och likgiltigt sätt. Allwood (1998) menar vidare att resultatet av utebliven 
användaracceptans kan leda till att onödiga fel uppstår i arbetsprocessen och att 
arbetsuppgifterna utförs på ett ineffektivt sätt vilket i sin tur kan leda till att 
arbetsuppgifterna tar längre tid att utföra. Utbildning av användare är en viktig del för 
att påverka användaracceptansen i positiv riktning. Om utbildningen är utformad på 
ett bra sätt leder detta till ökad acceptans av systemet. Användaracceptansen influerar 
även användarens motivation till att tillägna sig utbildning av systemet. Det är därför 
essentiellt att användaracceptansen säkerställs vid införandet av ett nytt system och 
vid datorisering av arbetsuppgifter (Allwood, 1998).  
 
För att uppnå användaracceptans menar Davis (1989) att systemet bör vara anpassat 
efter de arbetsuppgifter som ska utföras av användarna. Systemet ska vidare vara 
användbart samt att användarna innehar rätt kunskaper för att kunna använda systemet 
på ett tillfredsställande sätt. Davis (1989) hävdar att forskning inom detta område 
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anser det vara grundläggande och avgörande för om användaracceptans uppkommer, 
att ett system har hög användbarhet och är enkelt att använda. 

2.5.2 Acceptansproblem inom telemedicin 
I Landstingsförbundets rapport (2000) beskrivs åtskilliga acceptansproblem som 
framkom ur rapportens intervjuer. Dessa olika hinder och problem kommer här nedan 
att redogöras för. 
 
I samband med telemedicinprojekt har det visat sig finnas en mängd ofta känsliga 
mentala hinder. Dessa hinder kan bestå av enskilda personers upplevelse av att ha 
blivit bortglömda eller hindrats när projektet har påbörjats. Den nya tekniken som 
används skiljer sig oftast från redan inrättad teknik och kan ge upphov till en allmän 
misstro till denna. Att identifiera och åtgärda subtila hinder som dessa kan vara svårt.  
 
Ett annat problem är rädsla för att mista den yrkesmässiga friheten. Användarna kan 
även ha en rädsla för att arbetsuppgifterna kommer att bli mindre intressanta och kan 
innebära en motvilja till införandet av telemedicinska tillämpningar. Eftersom 
telemedicin ofta leder till mer insyn i de aktuella verksamheterna samt ömsesidig 
kontroll kan detta upplevas som ett hot mot det som anses vara den yrkesmässiga 
friheten. I rapporten nämns även ovilja att dela med sig av sin kompetens som ett 
hinder vilket kan vara svårt att identifiera då det kan gömma sig bakom andra 
förklaringar. 
 
Ytterligare ett hinder som tas upp är förändringsovilja och handlar mer om en allmän 
konservativ hållning som kännetecknar sig i bristande nyfikenhet, uppmärksamhet 
samt anpassningsförmåga till nyheter. Utifrån detta resonemang menas det finnas en 
misstro mot teknik och i synnerhet ny ”icke-medicinsk” teknik. En sådan hållning 
motverkar självfallet införande och mottagande av telemedicin och även förståelse för 
potentialen i den nya tekniken. Inom sjukvårdsorganisationer anses det finnas en 
uttalad tröghet vilket tar sitt uttryck i bristande flexibilitet och visionärt tänkande.  
 
Ett angeläget hinder är att vara fast i en gammal föreställning och detta är idag 
generationsbundet. Det äldre generationen har oftast inte fokus på att överföra 
kompetens utan är mer motiverade till att överföra patienter. En föreställning hos 
många inom vården är att patienter ska behandlas på plats på det invanda sättet och 
inte genom överföring av kunskap till en kollega. Om telemedicin ska kunna utnyttjas 
optimalt krävs det ofta att ett nytt förhållningssätt klargörs. Telemedicinska 
tillämpningar kan också medföra att en specifik personalgrupp inom hälso- och 
sjukvården själv utför arbetsuppgifter som annan personal tidigare utförde. Detta kan 
innebära en upplevelse av att inte få lika bra service som innan och kan vara ett hinder 
till införande av telemedicin. 
 
Det föregående hindret leder oss in på nästa som är revirbevakning. Telemedicinska 
tillämpningar inverkar ofta på arbetsfördelningen mellan olika personalgrupper och 
mellan olika vårdinstanser. Patienter kan exempelvis behandlas i primärvården istället 
för på sjukhus genom att telemedicinska tillämpningar utnyttjas. Revirförändringar 
som dessa komplicerar införande av telemedicin. 
 
I rapporten framtagen av Landstingsförbundet (2000) framkommer det vidare att ett 
hinder för att uppnå acceptans är om utvecklingen av telemedicin drivs av ”teknik-
freaks”. Det är ett faktum att den telemedicinska utvecklingen inledningsvis har 
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drivits av ”teknik-freaks” i stor utsträckning. Ofta har det börjats i fel ände med 
tekniken först istället för att fokusera på de problem som ska lösas. Detta kan leda till 
att intresset hos den mer verksamhetsinriktade personalen minskar vilket i sin tur 
försvårar införandet av telemedicin i organisationen. 
 
Teknikhinder och problem är ytterligare en faktor som spelar in när acceptans vill 
uppnås. Det finns många telemedicinska problem som har haft och som har problem 
med bland annat datorutrustning, telekommunikationer, utbildning och driftsäkerhet. 
Då det ofta redan finns en allmän misstro mot tekniken från början är det av stor vikt 
att utveckla en användarvänlig och driftsäker teknik och låta alla få utbildning. 
Genom att ta hänsyn till dessa faktorer underlättas införandet av telemedicin. 
 
Hos vissa personer som inte är vana datoranvändare finns en rädsla för datorer som 
kan leda till motvilja att acceptera telemedicinska tillämpningar. Användningen tar 
ofta lång tid då de inte behärskar datorn och skriver långsamt. Det kan vara svårt att 
erkänna behovet av utbildning då många inte ens besitter grundläggande kunskaper i 
ämnet. Genom kontinuerlig utbildning för användarna kan detta hinder överbryggas. 
 
Oro för den medicinska kvaliteten är ett hinder som grundar sig i att användningen av 
telemedicin innebär att vårdpersonalen som deltar på avstånd inte kan använda alla 
sinnen vid bedömning och behandling. Detta kan leda till en oro framkallas hos de 
berörda. Dock kan detta vara ett övergångsproblem med tanke på att yngre människor 
är mer vana att umgås på distans. 
 
Oro för vem som bär det juridiska ansvaret kan också bli ett hinder vid införande av 
telemedicin. En känsla av osäkerhet och rädsla kan uppkomma vid användandet av 
telemedicinska tillämpningar angående vem som bär det juridiska ansvaret för bland 
annat dokumentation, vissa arbetsmoment och sekretess. Idag finns det en skyldighet 
att dokumentera allt, dock efterföljs inte detta. När det gäller telemedicins finns det 
inte några faktiska skillnader mellan traditionellt arbetssätt gällande krav på 
dokumentation, ansvar och sekretess. 
 
Ytterligare ett hinder är kopplat till avsaknad av naturlig efterfrågan på 
telemedicinska tjänster. Till stor det beror detta på bristande kunskap om vad 
telemedicin är i dagsläget och vad det kan användas till. Det bedöms därför som 
angeläget att sprida kunskap om diverse telemedicinska lösningar samt att de 
försöksverksamheter som är i bruk genomgår systematisk utvärdering och att 
erfarenheter från dessa sprids.  
 
Slutligen nämns det att det finns ytterligare hinder och problem än de omnämnda i 
rapporten. En faktor som har försvårat acceptansen hos användarna är bristen på 
vetenskapliga publikationer som redogör för den medicinska nyttan av telemedicin. 
 
Av ovanstående redogörelse av de hinder som återfinns under rubriken 
acceptansproblem och i samstämmighet med författarna Buckley et al. (2004), Chau 
och Hu (2002) samt Perednia och Allen (1995) kan slutsatsen dras att faktorer som 
påverkar användaracceptans har en avgörande betydelse till framgången med 
telemedicin.
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3 Metod 
Detta kapitel har till syfte att klargöra vilken metod och varför denna har valts samt 
vilka datainsamlingstekniker som nyttjats i föreliggande studie. Förhoppningen är att 
läsaren av detta arbete bättre ska förstå motiveringen och tolkningen av de intervjuer 
och observationer som är grunden i datainsamlingen. 

3.1 Val av metod 
Denna uppsats följer den kvalitativa forskningsprocessen som utgår från ett 
ontologiskt perspektiv om att verkligheten, det vill säga hur vi upplever världen, är 
subjektiv (Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 2002). Backman (1998) beskriver att 
innebörden av detta perspektiv är att verkligheten ses som en individuell, social och 
kulturell konstruktion som inte är något givet utan unikt utifrån varje individs 
förutsättningar. Sett ur ett filosofiskt perspektiv definierar Easterby-Smith et al. 
(2002) det kvalitativa synsättet som social konstruktivism. Den sociala 
konstruktivismen utgår från att det genom ett gemensamt språk finns en interaktion 
mellan människor och att denna interaktion är en del av hur människor betraktar 
omvärlden (figur 1). Patel och Davidsson (2003) delar åsikt med ovanstående 
författare då de menar att den kvalitativa forskningen grundar sig på att vi tar del av 
varandras inre världar via språket. Easterby-Smith et al. (2002) skriver 
fortsättningsvis att syftet med social konstruktivism är att skapa en förståelse för de 
individuella såväl som de kollektiva konstruktioner som tillsammans utgör den 
verklighet som skall studeras.  
 

 
Figur 1: Det kvalitativa perspektivet (Backman, 1998 s.47) 

 
Backman (1998) skriver vidare att det kvalitativa synsättet riktar uppmärksamheten 
mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut efterfrågas hur 
individen tolkar och formar sin verklighet. Studier som nyttjar det kvalitativa 
perspektivet vill ta reda på hur människor upplever sin värld. Det kvantitativa 
perspektivet däremot, anser Bell (2006), mäter och nyttjar vetenskapliga tekniker som 
kan ge kvantifierbara och även generaliserbara slutsatser. Både den kvalitativa och 
den kvantitativa forskningsmetoden har sina för- och nackdelar, vad som Polit och 
Hungler (1999) samt Bell (2006) dock poängterar är att valet av metod och 
datainsamlingsteknik i hög grad är beroende av den typ av studie som ska genomföras 
samt av det material som arbetet kräver. 
 
Föreliggande studies syfte är få ökad förståelse för de faktorer som påverkar 
acceptansen, vilket användare kan uppleva vid införande av ett telemedicinprojekt i 
ett utvecklingsland. Vi anser därför att den kvalitativa forskningsmetoden utgör en bra 
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grund för studien eftersom den genom den sociala konstruktivismens syfte skapar en 
förståelse för de individuella såväl som för de kollektiva konstruktioner som 
tillsammans utgör den verklighet som skall studeras. Den kvalitativa metoden i vår 
studie används för att skapa en djupare förståelse för den studerade verkligheten och 
utgår från varje individs unika förutsättningar. Genom att applicera denna metod på 
vårt fall kan vi på så vis ta reda hur dessa människor upplever sin värld, utifrån deras 
unika förutsättningar och erfarenheter. De tekniker som finns för insamling av data 
fungerar som ytterligare ett argument att använda den kvalitativa forskningsmetoden. 
Detta är en stor fördel då det problem som ska utredas utgår från individuella 
upplevelser och därmed är svåra att kvantifiera som är fallet i en kvantitativ metod. 
 
I den här studien används en kvalitativ forskningsmetod med en fallstudieinriktning. 
Bell (2006) menar att fallstudier lämpar sig väl för att studera en avgränsad företeelse 
under en begränsad tid. Då fallstudiemetoden har som syfte att belysa unika drag och 
egenskaper, identifiera olika samspelsprocesser, visa hur dessa påverkar 
implementeringen av en förändring eller ett system och individernas sätt att fungera 
och agera (Bell, 2006) anser vi denna metod mest passande att applicera på vår studie. 
Patel och Davidsson (2003) menar att fallstudier innebär att exempelvis endast en 
eller några få organisationer studeras i verkligheten. Detta ökar möjligheten att erhålla 
en bredare och djupare kunskap om det specifika problemområdet eftersom att 
fallstudier frambringar en bred, heltäckande och valid bild av det som undersöks. Då 
föreliggande studie syftar till att undersöka ett specifikt fall under en begränsad 
tidsperiod och en djup kunskap samt ökad förståelse för identifierat problem 
eftersträvas, anses denna metodinriktning lämpa sig väl. Ytterligare ett motiv till valet 
av fallstudie är att möjlighet ges att ta del av informanternas tidigare upplevelser, 
situationer och miljöfaktorer som skulle kunna ha betydelse för det resultat som 
framkommer ur intervjuerna med informanterna. Då införandet av 
telemedicinprojektet, som ingår i fallstudien, redan har ägt rum är det av stor vikt att 
kunna ta del av informanternas erfarenheter vid denna process.   
 
Polit och Hungler (1999), Bell (2006) samt Backman (1998) har samtliga som åsikt 
att 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. Den data som 
samlas in relaterar inte bara till informanternas nuvarande tillstånd utan även till 
tidigare upplevelser, situationer och miljöfaktorer som är relevanta för det som ska 
undersökas. Polit och Hungler (1999), Bell (2006) och Dahlberg (1997) hävdar att 
fallstudier med fördel kan användas för att undersöka fenomen som inte sedan tidigare 
blivit rigoröst utforskade. Den största fördelen med fallstudier är djupet som kan nås 
med studien även med ett fåtal informanter. Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell 
(2002) anser att det är viktigt att utifrån insamlad data lyfta fram viktiga aspekter av 
fallstudien för att undersökningsvärdet på så vis inte ska minskas. I fallstudien har 
därför en inledande, fördjupad litteraturstudie tillämpats för att erhålla kunskaper 
inom ämnet.  

3.2 Val av datainsamlingstekniker 
De datainsamlingstekniker som valdes för att samla in data om upplevelser, attityder 
och inställningar var observation och intervju. Intervjuerna fungerade som grund och 
observationerna som ett kompletterande stöd för resultatinsamlingen.  
 
Kvale (1997) menar att datainsamlingstekniken intervju kan användas för att möta 
människor som subjekt i deras livsvärld och baserat på detta valdes intervju i denna 
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studie. Kvale (1997) ställer sig samtidigt frågan att om man vill veta hur människor 
uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte tala med dem? Författaren fortsätter att 
diskutera den kvalitativa forskningsintervjun och menar att denna 
datainsamlingsteknik försöker att förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
betydelsen av människors erfarenheter samt frilägga deras livsvärld. Författaren anser 
att den kvalitativa forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal, 
något som Holme och Solvang (1997) anser vara styrkan i den kvalitativa 
forskningsintervjun. Intervjun bygger på vardagens samtal där syftet är att få 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Genom att intervjua de användare som 
deltagit vid införandet av telemedicinprojektet är vår förhoppning att kunna urskilja 
och identifiera faktorer som påverkat deras acceptans. Dessa faktorer ska sedan 
jämföras med de faktorer som framkommer ur intervjun med systemutvecklaren för 
att på så sätt påvisa likheter och skillnader dem emellan. 
 
För insamling av primärdata och som grund i det empiriska materialet tillämpades 
kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik. Denna teknik utgör 
en sorts intervju i den kvalitativa forskningsintervjun och innebär varken ett öppet 
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär (Kvale, 1997). För att kunna ställa 
de olika informanternas svar mot varandra krävs någon slags strukturering av 
intervjuerna till exempel genom att utgå från intervjumall som koncentrerar sig till 
vissa teman och som omfattar förslag till frågor. På samma gång finns möjlighet att 
göra förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa 
upp svaren och berättelserna från informanterna. Genom att tillämpa 
halvstrukturerade intervjuer i denna studie vill vi uppnå en frihet i intervjusituationen 
för att på så sätt kunna efterlikna det vardagliga samtalet.  
 
Som ett komplement till intervjuer valdes datainsamlingstekniken observation. Holme 
och Solvang (1997) anser att denna teknik försöker att fånga den totala 
livssituationen, i detta fall arbetssituationen för dem som observeras. En observation 
innebär att forskaren under en kortare eller längre tid vistas tillsammans med eller 
befinner sig i direkt anslutning till de personer som åsyftas studeras. Vid en 
observation ska forskaren genom att titta, lyssna och fråga skapa sig en bild av det 
som verkligen sker med undersökningsenheterna. Genom att observera användare i 
deras arbetsmiljö kan vi få fram händelser och reaktioner som kännetecknar det som 
vi avser att studera i denna studie. På så sätt kan vi lyckas fånga aspekter som inte 
framkommer lika tydligt eller inte alls under intervjuerna.  
 
Det finns olika varianter av observation; öppen/dold observation och 
strukturerad/ostrukturerad observation. Med en öppen observation menas att 
deltagarna är medvetna om och har accepterat att forskaren fungerar som en 
observatör. Med en dold observation menas att deltagarna även i detta fall är 
medvetna om observatören men att observationen sker utan att några frågor ställs, det 
vill säga forskaren observerar bara det som sker (Holme & Solvang, 1997). Vid 
strukturerade observationer kan det i förväg bestämmas vilka beteenden och skeenden 
som ska observeras samtidigt som ett observationsschema arbetas fram. 
Ostrukturerade observationer har däremot ett mer utforskande syfte och används för 
att få ut så mycket kunskap som möjligt, vilket alltså utesluter ett i förväg 
iordningställt observationsschema (Patel & Davidsson, 2003). I föreliggande studie 
har vi valt att använda öppna och ostrukturerade observationer för att på så vis ha 
möjlighet att ställa frågor till användarna under observationstillfällena och för att 
kunna samla in så mycket information som möjligt kring problemområdet. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel kommer det att redogöras för studiens tillvägagångssätt vilket innefattar 
hur metoden fallstudie samt de valda datainsamlingsteknikerna har använts. Vidare i 
kapitlet kommer urvalet av de informanter som valts att studera att beskrivas närmare, 
hur studien har genomförts samt hur vi gått tillväga vid dataanalysen av intervjuerna 
och observationerna. Likaså kommer en diskussion göras gällande studiens reliabilitet 
och validitet samt studiens metodval och dess genomförande. Kapitlet avslutas med 
ett kort resonemang kring generaliserbarhet och de etiska aspekter som beaktats i 
denna studie samt en redogörelse för författarnas olika ansvarsområden.  
 
Backman (1998) lyfter fram att syftet med en detaljerad redovisning dels är 
replikation och dels evaluering. Replikation syftar här till att metoden ska vara möjlig 
att upprepa för någon annan under exakt identiska förhållanden. En utomstående ska 
med andra ord ha möjlighet att kontrollera resultaten (Backman, 1998; Polit & 
Hungler, 1999). Backman (1998) skriver vidare att evaluering innebär en värdering av 
det empiriska tillvägagångssättet. Detta medför möjligheten att framföra synpunkter 
på genomförandet av vald metod men även dess överrensstämmelse med 
problemställningen och dess hållbarhet för de slutsatser och tolkningar som sedan 
görs. Till att börja med följer en beskrivning av kontexten för fallstudien. 

4.1 Beskrivning av fallet – A Multi Sectoral Approach Model to 
Sustainable Health & Development 
Pravara Medical Trust i Indien har i ett samarbete med Linköpings universitet, 
Östergötlands län samt Högskolan i Skövde startat ett unikt projekt sponsrat av SIDA. 
Projektet som startades år 2006 benämns ”Developing a Multi Sectoral Approach 
Model to Sustainable Health & Development” (Pravara Rural University, 2007). 
Syftet med projektet är att förbättra hälsostatusen hos mödrar, barn och ungdomar 
genom att bland annat erbjuda en ökad tillgång till sjukvård som bedrivs efter ett 
svenskt mönster. Främjandet av telemedicin för att uppnå en förbättrad leverering av 
sjukvård eftersträvas även i projektet samt att ge mer befogenheter, stärka och öka 
medvetenheten hos folket för att de bättre ska kunna utnyttja resurserna. Genom 
utvecklingen av ett elektroniskt nätverk som syftar till att öka tillgängligheten och 
leverans av sjukvårdstjänster kan de utsatta och sårbara grupperna i samhället dra 
nytta av dessa tjänster. De olika tjänsterna som tillhandahålls i projektet kommer att 
vara tillgängliga för 235 utvalda byar belägna ute på landsbygden i distriktet 
Ahmednagar i Maharashtra. Detta innefattar 400 000 människor, till största del 
mycket fattiga, som lever i ett område som ofta drabbas av torka. Modellen har hittills 
införts på vissa strategiska platser och är fortfarande under införande på vissa andra 
platser i det utsedda området. Projektet sträcker sig i tre år och under denna tid 
kommer modellen fortlöpande att testas och vidareutvecklas. Målet är att starta upp 
nio vårdcentraler (Rural Health Centres) som kan täcka in dessa byar och i dagsläget 
finns det fem fungerande vårdcentraler. Det finns även fyra mobila kliniker som 
dagligen åker ut och besöker människor i byar.  
 
Den telemedicinska tekniken har hittills införts på de fem olika vårdcentralerna och på 
åtta olika IT-center, vissa i anslutning till vårdcentralerna och vissa på andra platser. 
Målet är att det ska gå att fylla i mödra- och barnregistreringar on-line vilket medför 
att sjukvårdspersonal på sjukhuset kan få tillgång till informationen, att 
nätkonsultationer ska kunna utföras, vidareutbildningar ska ges till läkare, 
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sjuksköterskor, ambulanspersonal och sjukvårdsarbetare i byarna och att nödvändig 
information ska bli tillgänglig till folket. Det finns bland annat information tillgänglig 
om vädret för de olika byarna, om priser på frukt och grönsaker på olika marknader 
och information om det lokala sjukhuset, information som är essentiell för bybornas 
vardagliga arbete och därmed deras överlevnad. Byborna kan även med hjälp av IT-
operatörer skicka sina medicinska frågor och funderingar över nätet och på så sätt få 
tillgång till professionell rådgivning. En gång i veckan äger en videokonferens rum i 
form av ett program som kallas för ”Hello doctor!”. En läkare på sjukhuset talar om 
ett sedan tidigare bestämt ämne och byborna kan då deltaga genom att komma till de 
respektive vårdcentralerna alternativt IT-center och direkt ställa sina frågor till 
läkaren. Det finns i dagsläget ett fungerande intranät som används för den 
telemedicinska kommunikationen men ett webbaserat system är under utvecklande. 
För att läsaren av detta arbete ska få en tydligare bild av hur systemet som används i 
dagsläget är utformat åskådliggörs några exempel på webbsidor i bilaga 1. Vårt 
huvudsakliga intresse i föreliggande studie riktades i första hand mot de aktiviteter 
relaterade till de mödra- och barnregistreringar som skedde on-line. Detta på grund av 
att de intervjuade sjuksköterskornas arbetsuppgifter i telemedicinprojektet främst 
berörde dessa aktiviteter.  
 
Sood och Bhatia (2005) redogör för att i ett land som Indien, där majoriteten av 
populationen bor på landsbygden (70 %) och där sjukvårdsmöjligheterna är 
ineffektiva och otillräckliga, ses telemedicin som ett verktyg för att förbättra vården 
och tillgången till hälso- och sjukvård. Telemedicin kan på så vis i stor utsträckning 
bidra till att överbrygga gapet mellan vad som krävs och vad som ges. 

4.2 Genomförandets olika faser 
Med figur 2 vill vi skapa en översikt av hur genomförandets olika faser presenteras i 
föreliggande arbete. Figuren återspeglar även den kronologiska ordning som arbetet 
följt i realiteten. Efter figuren följer detaljerade beskrivningar av de olika delarna. 
 

Figur 2 Översikt av genomförandets faser 

4.2.1 Genomförande av litteraturstudie 
För att förklara begrepp samt hitta information inom bland annat områdena 
informationssystem, införande och implementation, införande av IS i hälso- och 
sjukvården, telemedicin samt olika problem och hinder vid införande av telemedicin i 
hälso- och sjukvården ansågs det nödvändigt att inleda arbetet med en litteraturstudie. 
Polit och Hungler (1999) och Bell (2006) menar att en viss mängd litteratur måste 
läsas för att 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 
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inom det ämnesområde som ska studeras. Studierna ägde rum delvis på bibliotek och 
delvis framför Internet för att på så vis söka efter böcker och vetenskapliga artiklar via 
bibliotekets databaser. Materialet som togs fram studerades sedan för att försäkra att 
det var aktuellt och betydelsefullt för detta arbete. Därefter jämfördes det utvalda 
materialet för att sätta det i relation till varandra. Efter att litteraturstudien var färdig 
påbörjades förberedelserna inför intervjuerna med användare respektive 
systemutvecklare samt observationerna. 

4.2.2 Förberedelse av intervjuer 
Ett inledande möte hölls i ett tidigt skede med verksamhetsledningen ett par veckor 
innan intervjuerna genomfördes. Under mötet informerades de om arbetets syfte och 
mål samt inhämtades det tillstånd att intervjua användarna och systemutvecklaren. 
Bell (2006) framhäver att det bör hållas möten med ledningen för verksamheten i 
vilken studien ska genomföras innan tid avtalas för intervjuer för att på så sätt 
garantera ledningens och informanternas fulla stöd och medgivande.  
 
Innan intervjuerna påbörjades skickades ett informationsdokument (bilaga 2) 
angående intervjun ut till informanterna på respektive vårdcentral. I dokumentet 
informerades informanterna om studiens syfte, konfidentiellitet, deras rätt att när som 
helst under arbetets gång avbryta sin medverkan samt framhölls det att intervjun inte 
hade som syfte att utvärdera informanternas kunskaper och förmågor. Efter att 
informanterna givit sitt godkännande till medverkan och signerat att de mottagit 
informationen i dokumentet, inleddes intervjuerna. Då de flesta informanterna inte var 
speciellt duktiga på att prata engelska utan främst talade det inhemska språket marathi 
deltog det under alla intervjuer med sjuksköterskorna en tolk. Personen i fråga 
försäkrade intervjuarna om att han inte förvanskade något som informanterna 
uttryckte eller som intervjuarna ville få fram under intervjun.  

4.2.3 Utformning av intervjufrågor 
Innan intervjuerna inleddes arbetades lämpliga intervjufrågor fram för dels 
sjuksköterskor (bilaga 3) och dels systemutvecklare (bilaga 4). Intervjumallarna som 
utarbetades baserades på de teorier vi studerat kring problemområdet, framför allt de 
faktorer som presenterades i avsnitt 2.5.2 samt fakta om aktuellt telemedicinprojekt. 
Intervjumallar skapades för att erhålla en liknande struktur i samtliga intervjuer men 
samtidigt lämnades utrymme för en mer fri diskussion där informanten själv kunde 
återge sin version. Upplägget på intervjuerna för sjuksköterskorna är i stort sett det 
samma som för systemutvecklare. Enligt Andersen (1994) är det inte lämpligt att 
genast ställa svåra och känsliga frågor varav intervjun inleds med ett par neutrala 
frågor för att få igång samtalet inför kommande huvudfrågor. De inledande frågorna 
handlar därför bland annat om informantens bakgrund, hur lång erfarenhet 
informanten har som sjuksköterska respektive systemutvecklare och tidigare 
datorvana. Genom dessa frågor kan en bild ges av informanterna. Ytterligare en 
anledning till varför dessa frågor ställs är att se om intervjusvaren skiljer sig åt mellan 
de mindre erfarna och de mer erfarna informanterna. Efter dessa grundläggande frågor 
tas huvudfrågorna upp som berör problemområdet. Avslutningsvis ställs en öppen 
fråga där informanten ges tillfälle att komma med ytterligare kommentarer till 
intervjun som informanten personligen anser vara relevant.  
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4.2.4 Val av informanter 
Patel och Davidsson (2003) poängterar vikten att hitta en grupp av människor vilka 
kan representera alla andra människor som kan ses som jämförbara med den 
undersökta gruppen, för att på så sätt kunna generalisera forskningsresultatet. I denna 
studie har urvalet av informanter huvudsakligen utförts av de ansvariga läkarna på 
respektive vårdcentral i samarbete med en ansvarig för telemedicinprojektet, som 
senare kom att fungera som tolk vid genomförandet av intervjuerna. Detta urval 
skedde dock i visst samråd med oss som författare av studien. I studien kom sex 
sjuksköterskor samt en systemutvecklare att ingå. För mer bakgrundsinformation om 
informanterna, se bilaga 5. Samtliga sjuksköterskor var kvinnor som arbetade på 
vårdcentraler i olika områden på den indiska landsbygden och åldersintervallet bland 
sjuksköterskorna varierade mellan 21 och 39 år. Alla sjuksköterskor hade en 
grundutbildning som varierade från tio till tolv år, utöver denna grundutbildning hade 
samtliga en 1,5-årig sjuksköterskeutbildning. Erfarenheten av att arbeta som 
sjuksköterskor varierade från ett år upp till åtta år. Inga ytterligare krav, förutom yrket 
som sjuksköterska samt att de i sitt dagliga arbete kom i kontakt med och deltog i det 
telemedicinprojekt som införts på respektive arbetsplats, ställdes bland de deltagande 
informanterna. Den manlige systemutvecklare som ingick i studien hade en 
kandidatexamen i systemutveckling och vidare 14 års erfarenhet av 
systemutvecklingsarbete. Inga ytterligare krav, förutom att denne varit delaktig i 
utvecklings- och införandearbetet av telemedicinprojektet, ställdes hos informanten. 
 
Från början var syftet att försöka få en spridning mellan informanternas kön, ålder och 
erfarenhet men då utbudet inte var så brett valdes sex kvinnliga sjuksköterskor ut samt 
en manlig systemutvecklare. Enligt Patel och Davidsson (2003) uppkommer ofta 
frågan om resultaten är generaliserbara, det vill säga om resultaten kan gälla för andra 
individer än de som förekommer i undersökningen. Då den ansvarige läkaren 
tillsammans med en ansvarig för projektet i detta fall hjälpte till att välja ut 
informanter kan det inte påstås att urvalet utfördes slumpmässigt korrekt. Detta leder 
till att inga generaliseringar kan göras för hela populationen. Det bör dock påpekas att 
syftet med denna studie inte är att generalisera utan genom en kvalitativ undersökning 
få en ökad förståelse för vilka acceptansproblem användaren kan uppleva vid 
införande av ett telemedicinprojekt i ett utvecklingsland. Det sker med andra ord 
ingen kvantifiering av dessa problem.   

4.2.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetstid och arbetsplats och varade i 
ungefär 40-50 minuter. Tolken inledde intervjuerna med att ytterligare en gång 
informera informanterna om innehållet i informationsdokumentet. Vi försäkrade även 
informanterna om att studien inte hade som syfte att utvärdera dem som personer 
vilket framkom att vissa faktiskt trodde. Vid varje enskilt intervjutillfälle deltog en 
informant. Vi valde att båda närvara vid alla intervjutillfällena, en av oss ansvarade 
för intervjufrågorna och den andra ansvarade för att föra anteckningar. En diktafon 
användes för att spela in intervjuerna. Frågorna ställdes på engelska och dessa 
översattes av tolken. Informanten gav oftast sitt svar på det lokala språket vilket 
innebar att tolken översatte svaret. Vi ändrade inte skriftligen i vår intervjumall 
mellan intervjutillfällena men våra följdfrågors utformning har under intervjuernas 
gång varierat för att fånga in frågans kärna.  
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Intervjun med systemutvecklaren skilde sig från de övriga intervjuerna på så sätt att 
ingen tolk deltog vid intervjutillfället då systemutvecklaren själv behärskade engelska 
på ett adekvat sätt. Alla intervjuer gick till större del enligt planerna, även om det 
stundtals uppstod missförstånd och frågor fick ställas på alternativa sätt.  

4.2.6 Genomförande av observationer 
Vid det inledande mötet med verksamhetsledningen bestämdes det att genomförandet 
av observationerna av de sjuksköterskor som aktivt deltar i projektet skulle äga rum 
på två vårdcentraler samt två mobila kliniker. Vår önskan var ursprungligen att utföra 
observationerna tillsammans för att på så sätt komplettera varandras intryck och 
jämföra våra tolkningar men detta motsades av verksamhetsledningen utan närmare 
förklaring. Istället blev vi under två månaders tid placerade på två olika vårdcentraler 
där vi främst observerade två sjuksköterskor på respektive arbetsplats. Genom att 
studera den miljö där införandet av ett telemedicinprojekt bedrivits ville vi försöka 
skapa oss en överblick över vilka problem som kan uppstå vid en sådan process. 
Syftet med dessa studier var att samla in rikligt med information och skaffa en djup 
kunskap inom området och på så sätt kunna komplettera samt jämföra dessa 
observationer med resultatet av intervjuerna.  
 
Frekvensen och tidsåtgången för våra observationer varierade under tidens gång. Till 
en början spenderade vi hela dagarna på arbetsplatsen, det vill säga från klockan 9 till 
klockan 17. Efter hand minskades tiden till fyra timmar per dag. Under de sista 
veckorna utfördes endast ett par observationer. Vi fick även möjlighet att utföra 
observationer av sjuksköterskor verksamma på de mobila klinikerna då vi vid ett 
flertal tillfällen följde med dessa ut till kringliggande byar. Under de första dagarna på 
arbetsplatsen hade vi med oss en person som fungerade som tolk. Under resterande tid 
av våra observationstillfällen gjorde personalen på plats, samt vi, vårt allra bästa för 
att vi skulle förstå varandra. En fördel med direkt personlig kontakt menar Patel och 
Davidsson (2003) är att händelserna observeras i ett naturligt sammanhang i samma 
stund som de inträffar. Observatören ges en bättre förståelse genom att fånga den 
kontext där användaren interagerar i. Kontexten är viktigt att förstå för att få ett 
holistiskt perspektiv.  
 
Då öppna observationer genomfördes innebar detta att vi observerade och 
interagerade med aktuella användare. Detta i den mån det gick eftersom vissa 
kommunikationssvårigheter förekom. Ytterligare en avsikt med observationerna var 
att studera sjuksköterskornas förfarande med de arbetsuppgifter som var relaterade till 
telemedicinprojektet. Observationsmaterialet bidrog till att informanternas svar på de 
frågor som ställdes under intervjuerna förstärktes, detta eftersom att vi observerat och 
skaffat oss insikt i dessa processer. På så sätt erhölls en ökad förståelse för det som 
informanterna svarade i intervjuerna. För att observationerna inte skulle falla ur 
minnet fördes kontinuerliga fältanteckningar som senare utgjorde en del i resultat- och 
analysarbetet.  

4.2.7 Dataanalys av intervjuer 
Syftet med en analys är att beskriva, förstå, tolka samt att sammanställa data i 
hanterbar och presenterbar form (Dahlberg, 1997). För att bearbeta intervjutexterna 
användes en kvalitativ innehållsanalys. Med detta avses bearbetning av narrativ och 
kvalitativ information (Polit & Beck, 2002). Enligt Creswell (1994) är identifierandet 
av kategorier en av de viktigaste stegen då kvalitativ data ska analyseras. Analysen i 
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rådande studie inspirerades av Philips Burnards metod (1996) som består av fyra 
analyssteg (bilaga 6). Syftet är att skapa en detaljerad och systematisk kategorisering 
av ord och fraser i intervjumaterialet samt att väva samman dessa i ett kategoriskt 
system, det vill säga att skapa kategorier av intervjumaterialet. Niazi, Wilson och 
Zowgi (2003) lyfter fram innehållsanalys och hävdar att denna är passande för fall där 
forskare genomför hela analysprocessen kvalitativt och manuellt. Niazi et al. (2003) 
menar vidare att denna process är lämplig att använda sig av för forskare som inte är 
ute efter att identifiera frekvensen av en viss händelse. Då avsikten med föreliggande 
studie är att identifiera faktorer som påverkar acceptansen och inte hur ofta dessa 
uppkommer anses Philip Burnards metod (1996) vara användbar i föreliggande studie. 
Analysen utfördes på följande sätt; 
 
Steg 1: 
Under bearbetningsfasens första steg lyssnades banden av noga för att sedan 
transkriberas med hjälp av dator. Transkriberingsmaterialet från de sju intervjuerna 
varierade från fyra till åtta A4-sidor. Materialet lästes därefter i sin helhet igenom 
upprepade gånger och en öppen kodning genomfördes av båda författarna på egen 
hand. Den öppna kodningen innebär att få en helhetsbild och en förståelse för 
innehållet i materialet. Med syftet i åtanke noteras under den öppna kodningen 
enstaka ord eller korta fraser i den högra marginalen för att summera det totala 
materialet. 
 
Steg 2: 
Med syftet för ögonen jämfördes och tolkades den öppna kodningen. Liknande ord 
och fraser från detta material grupperades och de ord och fraser med samma innebörd 
bildade en kategori. Dessa kategorier har i föreliggande studies resultatkapitel valts att 
kallas för faktorer. 
 
Steg 3: 
Författarna kontrollerade att kategorierna som framträtt stämde överens med det 
insamlade materialet i intervjuerna genom att kontinuerligt återgå till det 
transkriberade materialet. Varje kategori tilldelades en färg och på så vis bearbetades 
hela datamaterialet. Författarna tillämpade sedan klipp- och klistrametoden för att 
sammanställa det färglagda datamaterialet på enskilda A4-ark. De slutgiltiga 
faktorerna belystes med citat ur intervjuerna och citaten kontrollerades gentemot 
intervjuerna. 
 
Steg 4: 
Analys och beskrivning av kategorierna utfördes därefter. 

4.2.8 Dataanalys av observationer 
Då observationerna utfördes fortlöpande under två månader påbörjades bearbetningen 
av de fältanteckningar som kontinuerligt fördes av respektive författare först då vi 
analyserat datamaterialet från intervjuerna. Analysarbetet med observationerna 
inleddes med att fältanteckningarna sammanställdes i två dataskrivna dokument. Det 
totala datamaterialet från observationerna uppgick till sex A4-sidor. Båda dessa 
dokument genomlästes åtskilliga gånger av författarna. Markeringar gjordes i 
datamaterialet för att ringa in intressanta aspekter relaterat till studiens 
problemspecificering. Dessa jämfördes senare inbördes och grupperades i olika 
faktorer. Eftersom vi under observationerna befunnit oss på två skilda platser var det 
därför intressant att studera om olikheter fanns i våra fältanteckningar. Det erhållna 
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datamaterialet användes sedan för att jämföra, styrka och komplettera resultatet från 
intervjuerna. 

4.3 Diskussion  
I detta avsnitt avser vi att diskutera studiens reliabilitet och validitet, metodval och 
dess genomförande samt generaliserbarhet.  

4.3.1 Reliabilitet och validitet 
Det är vid alla typer av forskning viktigt att diskutera kring en studies trovärdighet 
och resultat. På så vis kan de involverade i forskningen tillförsäkra sig om att rätt 
saker undersöks och att det utförts på ett korrekt sätt. Centrala begrepp när det gäller 
att utvärdera en studies trovärdighet och resultat är reliabilitet och validitet. Patel och 
Davidsson (2003) hävdar att dessa begrepp står i ett visst förhållande till varandra och 
att det finns tre tumregler. Dessa är:  
 

- Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 
- Låg reliabilitet ger låg validitet. 
- Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.   

 
Vad författarna vill säga med dessa tumregler är alltså att det inte är någon garanti att 
rätt sak undersöks bara för att man som forskare tillämpar ett tillförlitligt 
mätinstrument. 
 
Definitionen för reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (2003) hur väl ett instrument 
motstår slumpinflytande av olika slag. Ruth (1991) menar att begreppet reliabilitet 
innebär en tillförlitlighet för det instrument som används i studien, det vill säga med 
vilken säkerhet instrumentet mäter det som forskaren avser att mäta. Vid valet av 
insamlingsmetoder för det empiriska materialet är det viktigt att välja rätt metoder, 
detta för att erhålla en god reliabilitet. Det kan vara svårt att kontrollera 
tillförlitligheten hos det insamlade materialet då man som forskare tillämpar 
kvalitativa insamlingsmetoder. Vår målsättning har varit att uppnå en hög reliabilitet i 
det empiriska materialet genom att använda halvstrukturerade intervjumallar vid 
samtliga intervjuer. Vi valde att inte visa informanterna intervjufrågorna i förväg då 
detta kan medföra att reliabiliteten i intervjuerna kan minskas. Kvale (1997) menar 
nämligen att sannolikheten att erhålla spontana, livliga och oväntade svar från 
informanterna är större ju spontanare intervjuprocessen är. För att ytterligare stärka 
reliabiliteten var vi två personer som deltog vid intervjuerna, den ena av oss 
intervjuade och den andra observerade (jmf Dahlberg, 1997). Reliabiliteten i 
analysarbetet stärktes genom att vi till en början analyserade datamaterialet på egen 
hand. Efter att ha jämfört våra separata analyser arbetade vi fram gemensamma 
faktorer som framträtt ur vardera analys och gav till följd de faktorer som presenteras 
i resultatet. Reliabiliteten i denna studie styrktes även genom att vi skrev in citat i 
resultatet under varje faktor och utifrån dessa skapade vi sedan ingresserna. 
 
Validitet är det andra centrala begreppet när det gäller att utvärdera en studies 
trovärdighet och resultat. Validitet är enligt Patel och Davidsson (2003) ett mått på 
om forskaren med studien verkligen undersöker det som denne med studien avser att 
undersöka. Den kvalitativa metoden kan granskas för att på så vis skapa validitet vid 
insamling av information. Analys av innehållet på det instrument som tillämpas i den 
kvalitativa metoden kan utföras. En utomstående part kan objektivt bedöma om 
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studien har en hög innehållsvaliditet, det vill säga om instrumentet undersöker vad det 
avser att undersöka. Ett annat förslag som Patel och Davidsson (2003) presenterar för 
att kontrollera validiteten är att tillämpa instrumentet på en liknande 
undersökningsgrupp och sedan jämföra svaren. För att öka validiteten i föreliggande 
studie använde vi oss av flera olika instrument för att tillämpa den kvalitativa 
metoden, observationer fungerade som ett komplement till våra intervjuer (jmf Patel 
& Tebelius, 1987).   

4.3.2 Diskussion kring metodvalet och dess genomförande 
En kvalitativ metod valdes då studien syftade till att få ökad förståelse för de 
acceptansproblem som kan uppstå vid införandet av ett telemedicinprojekt i ett 
utvecklingsland. För att erhålla denna förståelse intervjuades och observerades sex 
sjuksköterskor, delaktiga i ett telemedicinprojekt i Indien. Likaså intervjuades den 
systemutvecklare som varit ansvarig för utvecklingen och införandet av projektet i 
organisationen. Då vår avsikt inte var att kvantifiera de redan dokumenterade 
acceptansproblem som redogjorts för i litteratur utgjorde den kvantitativa metoden 
inget alternativ för att genomföra denna studie. 
 
Vi fann att intervjuer var en intressant och lärorik datainsamlingsteknik för att vi 
därigenom direkt kunde ta del av en annan människas upplevelser genom att samtala 
med denne samtidigt som vi fick en god bild av problemet ur informanternas 
perspektiv. Olsson och Sörensen (2001) menar att informationen vid intervjuer kan 
kompletteras och därigenom kan eventuella oklarheter bli tillrättalagda direkt på plats. 
Datamaterialet som framträdde ur intervjuerna visade sig vara innehållsrikt och 
genom att kunna ta del av informanternas kroppsspråk, känslor och betoningar så 
anser vi att vald datainsamlingsteknik bidrog till att uppfylla vårt syfte. Ytterligare 
positiva aspekter som upplevdes med intervjuerna var att intervjuaren hade möjlighet 
att leda tillbaka informanten om han eller hon hade kommit ifrån ämnet och likaså 
gavs möjligheten att ställa följdfrågor för att erhålla fördjupade beskrivningar.  
 
Något som vi tror kan ha bidragit till en mer avslappnad atmosfär under 
intervjutillfällena är att vi under observationstillfällena lärt känna fyra av de sex 
intervjuade sjuksköterskorna. Detta kan samtidigt ha underlättat för informanterna att 
beskriva sina upplevelser mer öppet. Vi vill inte bortse från den positiva aspekt som 
skulle kunna ha erhållits genom att låtit informanterna ta del av intervjufrågorna i 
förväg. Trots att vi i förväg försökt att förmedla intervjuns syfte och att det inte var 
informanternas kunskaper och färdigheter som skulle utvärderas eller testas, uttryckte 
flertalet informanter nervositet och ängslas över just detta. Om intervjufrågorna i 
förväg delgivits informanterna skulle detta orosmoment till viss del ha eliminerats.  
 
Genomförandet av intervjuerna erfors positivt av författarna. Vissa informanter var 
mer verbala, andra behövde mer tid att finna ord som kunde uttrycka deras 
upplevelser. Samtliga informanter visade stor öppenhet och engagemang att dela med 
sig av sina upplevelser och erfarenheter, vilket bidrog till en positiv intervjusituation. 
Varje intervju spelades in med hjälp av en diktafon och vi upplevde att informanterna 
inte kände sig hindrade av detta. Kvale (1997) påvisar betydelsen av att få intervjuer 
inspelade för att inte missa viktiga detaljer eller nyanser i intervjuerna. Författarna 
uppfattade inte heller att det ansågs vara störande att båda författarna deltog under 
intervjun. Tryggheten i att ha varandras stöd under intervjusituationen upplevdes 
mycket positivt av båda författarna. Då båda parter uppfattar olika situationer på 
skilda sätt, beroende på varje individs bakgrund, erfarenhet och kunskap av liknande 
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situationer kan detta ge analysfasen av studien ett bredare perspektiv. Det upplevdes 
dock något främmande att föra en intervju med någon som det inte gick att prata 
direkt med. En tolks närvaro förändrar samtal på ett elementärt sätt, både att tala via 
tolk och att fungera som tolk är krävande (Wadensjö, 1998). Trots att tolken som 
deltog under samtliga intervjuer med sjuksköterskorna vid ett flertal tillfällen 
försäkrade oss om att han inte med avsikt förvanskade den information som framkom 
kan vi aldrig garantera att inte detta var fallet. Tolken upplyste oss om att vissa 
översättningar var svåra att göra ordagrant varpå han omformulerade vissa av 
frågorna men fortfarande med frågans yttersta syfte i behåll. Vi är även medvetna om 
att tolkens blotta närvaro kan ha påverkat informanternas intervjusvar då 
makthierarkin i Indien är mycket påtaglig. Diskussionen kring huruvida tolken 
påverkat studiens resultat eller inte kan fortsätta i oändlighet, men vi väljer att inte 
lägga så stor vikt vid den att det skulle förändra vårt resultat och våra slutsatser i 
övrigt. 
 
Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa för att på så sätt underlätta 
analysarbetet. Bandinspelningar kan vara bra då det går att kontrollera ordalydelsen 
vid användning av eventuella citat av intervjun (Bell, 2006). I denna studie ansågs 
bandinspelningar vara nödvändigt då intervjuerna utfördes delvis på engelska och 
delvis det inhemska språk som informanterna bäst behärskade. Eftersom engelska inte 
är författarnas modersmål krävdes om än mer koncentration under intervjuerna och 
därför utgjorde bandinspelningarna en trygghet då anteckningar inte behövde föras i 
samma utsträckning. 
 
Intervjuerna analyserades med inspiration av Burnards (1996) kvalitativa 
innehållsanalys som omfattade fyra analyssteg. Burnard (1991) har sedan tidigare en 
mer detaljerad analysmetod som omfattar 14 analyssteg. Denna analysmetod hade 
varit intressant att genomföra, för att på så vis kunna göra en kontrollmöjlighet av 
validiteten. Författarna kontrollerar då med informanterna om framtaget 
kategorisystem motsvarar innehållet i deras berättelser. Detta arbete ansåg vi ha blivit 
alltför omfattande för ett 10-poängsarbete, likaså gavs inte heller möjligheten till detta 
då vi tillbringade en begränsad tid i Indien och analysarbetet har skett i Sverige. 
Anledningen till att vi valde innehållsanalys som analysmetod berodde på att det 
ansågs relevant för studien då vi eftersträvade att identifiera och kategorisera 
informanternas upplevda acceptansproblem vid införandet av telemedicinprojektet.  
 
Något som kunde ha underlättat och framför allt förbättrat kvaliteten på våra 
intervjuer skulle ha varit om vi haft möjlighet att genomföra en pilotintervju. Genom 
att ha gjort en inledande pilotintervju skulle vi ha kunnat testa våra intervjufrågor 
samtidigt som vi skulle ha fått en möjlighet att träna oss i intervjuteknik. Då tillfälle 
inte gavs till att genomföra en pilotintervju kan vi bara konstatera att en sådan skulle 
ha kunnat vara av värde för vår studie.  
 
Syftet med observationerna var att dessa skulle bredda vår kunskap inom området 
samt fungera som ett komplement till våra intervjuer. Genom att vara delaktig i 
användarnas arbetsmiljö fick vi möjligheten att utifrån våra egna preferenser skapa 
oss en klarare och tydligare bild över hur telemedicinprojektet såg ut samt hur 
användarna interagerade med tekniken i detta. Observationerna blev mycket 
värdefulla för oss då mycket knapphändig information om projektet delgivits oss 
innan vi kom på plats i Indien. Om vi hade erhållit mer information i ett tidigare skede 
hade vi kunnat förbereda oss och vår studie på ett mer omfattande sätt. Därför 
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utgjordes den första tiden av vår vistelse i Indien av att skaffa oss en faktabaserad 
insikt om vad projektet handlade om och vad dess syfte var. Observationerna 
resulterade dels i att denna insikt till slut förvärvades och dels att vi fick möjlighet att 
lära känna de tilltänkta informanterna. Något som försvårade vår kunskapsinhämtning 
var att vi till en början fick väldigt många motsägelsefulla svar gällande projektet. Att 
få klarhet i dessa svar kan vi nu i efterhand konstatera var ett mycket tidskrävande 
arbete. 

4.3.3 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet syftar till att göra något allmängiltigt, det vill säga att gå från det 
enskilda till det allmänna (Lübcke, 1991). Allwood (2004) menar att en viktig 
dimension i den kvalitativa studien är synen på generalisering. Olika forskare i den 
kvalitativa metoden har olika syn på generalisering av forskningens resultat. Det finns 
forskare som förespråkar generalisering och andra forskare som anser att stor 
försiktighet måste vidtas vid generalisering i kvalitativa metoder. Patel och Davidsson 
(2003) understryker att i de fenomen som ska undersökas måste hänsyn tas till 
representanter från alla olika dimensioner. Det är viktigt att framställa hela 
populationen och motivera avgränsningen i sin studie om den inte avser att undersöka 
samtliga individer i fenomenet för att möjligheten att kunna generalisera ska finnas 
(Patel & Davidsson, 2003). I samråd med ansvarig för telemedicinprojektet i Indien 
gjordes ett urval av de sjuksköterskor som var delaktiga i projektet för att på så vis få 
en spridning bland informanterna gällande bland annat ålder, arbetslivserfarenhet, 
tidigare datoranvändning etc. (bilaga 5).  
 
I föreliggande studie anses dock inte generaliserbarhet vara relevant utan värdet av 
studien får istället sägas ligga i läsarens möjlighet att interpretera och överföra en del 
av arbetet till egen verklighet och på så vis skaffa sig nya insikter med utgångspunkt 
från studien. 

4.4 Etiska aspekter 
Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik (2003) skriver att det 
grundläggande dokumentet vad gäller etiska riktlinjer för humanforskning är 
Helsingforsdeklarationen, ursprungligen godkänd av World Medical Association 
1964. Helsingforsdeklarationen är därefter omarbetad med jämna mellanrum men 
senaste versionen antogs 1996. Deklarationen inrymmer betydelsefulla aspekter varav 
de av relevans för denna studie lyfts fram. Viktiga aspekter som beaktats i denna 
studie är: frivillighet, informerat samtycke, anonymitet, konfidentiellitet och rättighet 
att kunna avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan att någon 
förklaring behöver ges av informanterna. 
 
Enligt Helsingforsdeklarationen ska en risk- och nyttoanalys göras innan en studie 
genomförs. Nyttan av föreliggande studie är att identifiera och erhålla en djupare 
förståelse för de upplevda acceptansproblem vid införandet av ett telemedicinprojekt i 
ett utvecklingsland för att på så sätt öka framgången med telemedicin. Genom att 
vidta åtgärder för att minimera dessa acceptansproblem kan detta utgöra en viktig 
aspekt i hur utvecklingsländer mer framgångsrikt skulle kunna leverera hälso- och 
sjukvård. Eventuella risker med studien är att informanterna kan identifieras varför 
det är av mycket stor vikt att materialet behandlas konfidentiellt och med försiktighet. 
Resultatet av studien presenteras på ett sådant sätt att informanterna inte ska kunna 
identifieras genom studien. Vid intervjuer finns det en risk att uttalandena förvrängs 
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under analysen. Författarna har därför medvetet under analysarbetet kontinuerligt 
återvänt till det ursprungliga materialet för att minimera denna risk. Författarna har 
även valt att återge citaten på engelska för att ytterligare minska risken för 
förvrängning. Vidare nämner vi ingen av informanterna vid namn då citat framställs i 
studien utan benämner dessa: Informant A, B, C, D, E och F. Föreliggande studie 
anses enligt författarna därför vara etiskt försvarbar då nyttan överstiger riskerna. 

4.5 Författarnas ansvarsområden i föreliggande studie 
Under arbetet med denna studie har vi varit två författare med likvärdigt ansvar att 
genomföra och slutföra studien. Anledningen till att vi erhöll dispens att vara två 
författare grundade sig framför allt i att vi valt att genomföra vår studie i 
utvecklingslandet Indien. Förutsättningarna både inför och under studiens 
genomförande var begränsade och de stora kulturella och språkliga skillnader som 
förelåg underlättades avsevärt av att vara två författare som kunde utbyta erfarenheter, 
känslor och information.  
 
Under studiens genomförande har vi haft uppdelade ansvarsområden. Vissa delar av 
arbetet har dock utarbetats tillsammans då vi ansåg att dessa delar var av så stor 
betydelse och av grundläggande karaktär för arbetet att en uppdelning ansågs orimlig 
att genomföra. Dessa delar är de som berör introduktionen, resultatet och 
diskussionerna vari det ansågs vara av yttersta vikt att konsensus erhölls mellan 
författarna.  
 
Författare Ahlstedt har haft huvudsakligt ansvar för de delar i bakgrunden som är 
relaterade till informationssystem samt telemedicin medan författare Johansson har 
ansvarat för delarna som är relaterade till acceptans. Författare Ahlstedt har vidare 
haft det huvudsakliga ansvaret för metodkapitlet under tiden som författare Johansson 
ansvarat för genomförandekapitlet. Fortlöpande under arbetets gång har vi tagit del av 
varandras material inom våra respektive ansvarsområden för att på så sätt bli insatta i 
materialet men även för att kunna ge varandra konstruktiv kritik. Detta har lett till viss 
korrigering av varandras texter. Korrigeringarna efter handledarens kommentarer har 
mestadels genomarbetats gemensamt för att på så vis nå en än högre nivå på arbetet. 
Härmed förbehåller vi oss för att ett avsnitt är fullständigt författat av en enskild 
författare. 
 
Under intervjuerna har vi delat upp arbetet på så sätt att författare Johansson var den 
som ansvarade för intervjun och ställde frågorna till informanterna. Författare 
Ahlstedt ansvarade för att iordningsställa utrustningen inför intervjuerna samt föra 
löpande anteckningar under intervjuerna. Vid de tillfällen som författare Ahlstedt 
ansåg att behovet av kompletterande följdfrågor fanns gav författare Johansson 
utrymme att vid lämpligt tillfälle ställa dessa. Den första intervjun transkriberades 
gemensamt för att på så sätt fastställa de riktlinjer vi skulle följa i arbetet med 
resterande transkriberingar. Genom att dela upp resterande sex intervjuer mellan oss 
kunde vi på så sätt spara in värdefull tid i vårt arbete. Den inledande dataanalysen av 
intervjuerna skedde på varsitt håll för att sedan bearbetas gemensamt innan resultatet 
sammanställdes.  
 
Slutligen kan vi konstatera att vi är mycket tacksamma för att vi fått möjligheten att 
vara två författare till arbetet. Vistelsen i Indien har gett oss många starka intryck som 
på flera olika känslomässiga sätt påverkat oss och våra liv. Tryggheten i att alltid haft 
varandras stöd och uppmuntran under arbetets gång har varit ovärderlig.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras det resultat som genomförandet av fallstudien ledde fram 
till. I tabell 1 presenteras en översikt av samtliga faktorer som framkommit ur 
respektive undersökning. Kapitlet inleds med en redogörelse för de faktorer som 
framkommit ur dataanalysen av intervjuerna med sjuksköterskorna och ett 
resonemang förs om hur respektive faktor kopplas till och påverkar acceptansen. 
Vidare redovisas det resultat som framkommit ur dataanalysen av intervjun med 
systemutvecklaren samt resultatet av dataanalysen från observationerna. Kapitlet 
fortsätter med en analys av hur de tre resultaten kan jämföras sinsemellan för att på så 
vis ta fram gemensamma faktorer som är av betydelse för acceptansen. Avslutningsvis 
presenteras ett resonemang kring hur faktorerna kan vara relaterade till varandra och 
vilken påverkan de har på acceptansen. 
 
Tabell 1 Översikt av de faktorer som framkom i resultatet 
 

Sjuksköterskorna Systemutvecklaren Observationer 
Information och utbildning Involvering av användare Rädsla 
Upplevelsen av ny teknik  Utbildning Brist på erfarenhet 
Tidigare erfarenheter av datorer Brist på erfarenhet Svårigheter 
Inledande svårigheter vid 
användning av systemet 

Förståelse för nyttan med systemet Begränsningar vid 
arbete med systemet 

Nyttan med systemet Inledande svårigheter vid användning av 
systemet 

 

Gehör för sina åsikter  Rädsla för ny teknik  
Användbarhet Information  
Begränsningar vid arbete med 
systemet 

Mentala hinder *  

Arbetsbelastning Rädsla för att mista den 
yrkesverksamma friheten * 

 

 Förändringsovilja*  
 Fast i en gammal föreställning *  
 Teknikhinder *  
 Rädsla för datorer *  

* faktor, vars existens i det aktuella telemedicinprojektet systemutvecklaren, utifrån de elva 
acceptansproblem som redogörs för i Landstingsförbundets rapport (2000), bejakat  

5.1 Resultatet från intervjuerna med sjuksköterskorna 
Ur dataanalysen från intervjuerna med sjuksköterskorna framkom nio olika faktorer 
som påverkat acceptansen. Dessa faktorer beskrivs med belysande citat hämtade ur 
intervjutexterna. I de fall citaten är tagna ur sitt sammanhang markeras detta med tre 
punkter innan det börjar. I de fall vissa delar av citaten har uteslutits, för att underlätta 
läsningen, markeras även detta med tre punkter. För att visa på vilken informant som 
uttalat vilket citat markeras detta med Informant A, B etc. Anledningen till denna 
identifiering är att vi vill påvisa variationen i citaten så att inte intrycket ges att en 
informant uttalat samtliga citat. För att inte förvanska några citat har vi valt att återge 
dessa på originalspråket, det vill säga på det språk som intervjun hölls på. Citaten 
återges i den ursprungliga form så som tolken lade fram vad informanterna sagt. 
Därav anledningen till att det i citaten står ”she” istället för ”I”. Varken tolken eller 
informanterna har engelska som modersmål och detta kan utgöra en av anledningarna 
till de grammatiska fel som återfinns i citaten.    
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5.1.1 Information och utbildning 
Information och utbildning framkom som en faktor som påverkat acceptansen positivt 
i de fall information och utbildning givits i samband med införande av ett 
informationssystem. Majoriteten av informanterna (A, B, C, E och F) uttryckte att den 
information och utbildning som givits under införandeprocessen upplevdes som 
tillräcklig. 
 

…when the system was installed, they were given time to study. She thought that 
the information was enough and she got satisfied with the information what she 
received. She said that it is enough, it is enough what is given. (Informant B) 

 
Informant D uttryckte dock att hon var glad över den utbildning som hon fått men hon 
skulle bli ännu gladare ifall mer utbildning gavs. 
 

She said that the education that we got she was happy but she would be still 
more happy if she got more education. (Informant D) 

 
Informant A beskrev betydelsen av att få information om projektets syfte och 
utbildning i systemets funktionalitet. 
 
It was of great importance, the information it was given to us. She understood why to 
use the system. She says that through training we learnt everything. So that’s why we 
don’t find much problems. (Informant A) 
 
Informanterna berättade att informationen gavs innan installationen av hård- och 
mjukvaran. Detta i kombination med den utbildning som tillhandahölls upplevdes 
positivt av informanterna för att få en förståelse för syftet med telemedicinprojektet.  

 
She says there was information given to them, that such and such project we are 
going to start and you are supposed to learn the technology, how to fill this 
information to into the computer. She says that she was happy with what that 
information she got. I asked her that was the training sufficient to you for a 
couple of days training, she says that was enough. (Informant F) 

 
För att påverka användaracceptansen i positiv riktning menar Allwood (1998) att just 
utbildning av användare är en viktig del. Om utbildningen är utformad på ett bra sätt 
leder detta till ökad acceptans av systemet. Med detta i åtanke och av det som 
framkommit i citaten kan det konstateras att både information och utbildning av 
användare är en viktig faktor att ta hänsyn till för att kunna öka användaracceptansen. 
 
Tvärtemot vad som redovisades för i Landstingsförbundets rapport (2000) hade 
informanterna i föreliggande studie inga svårigheter att erkänna behovet av 
utbildning. Informanterna var medvetna om att de saknade grundläggande kunskaper 
inom ämnet och att utbildning i deras fall var nödvändigt. 

5.1.2 Upplevelsen av ny teknik 
Informanterna upplevde blandade känslor vid införandet av telemedicinprojektet, 
både negativa och positiva känslor som i sin tur kan påverka acceptansen i endera 
riktningen. Å ena sidan upplevde flera av informanterna rädsla inför att ta sig an en 
för dem okänd teknik. Å andra sidan upplevde de samtidigt en nyfikenhet och ivrighet 
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över att få lära sig något nytt. Dessa motstridiga känslor upplevde samtliga 
informanter utom informant A som hade erfarenhet av tidigare datorarbete.  
 

She said that I was not afraid of that, and I never got anxious about this new 
technology that was established. She says that on the contrary she has got an 
opportunity to learn something extra. (Informant A) 

 
Den rädsla som återspeglade sig hos informanterna grundade sig på flera olika 
orsaker. Vissa av informanterna (B, C, E och F) uttryckte rädsla för sin oerfarenhet av 
att arbeta med datorer, andra uttryckte rädsla för att göra fel i interagerandet med 
systemet och på så vis förstöra den kostsamma utrustningen. Informant C upplevde 
samtliga dessa orsaker till rädsla. 
 
Yes, she was scared of that, afraid of that because she had never experience of using a 
computer in this thing … She said that I was scared if I make any mistakes with that. 
Instrument is costly, that is why I am more scared of those things. She said when she 
got practice with that she was confident about that she could do it so she didn’t get 
scared anymore. (Informant C) 
 
Vidare återspeglades även rädsla för huruvida informanterna skulle klara av att 
manövrera den nya tekniken.  
 

She says that to start with she was afraid of it because she was anxious whether 
she would be in a position to cope up with this new challenge or not. (Informant 
E) 

 
Landstingsförbundet (2000) skriver att i de fall användaren misstänker att det kan bli 
svårt att klara av de nya arbetsmomenten kan denne känna sig hotad vilket kan leda 
till minskad acceptans av det nya systemet. Rädslan för datorer ses därför som ett 
viktigt hinder för acceptansen av telemedicin. Utifrån intervjuerna kunde vi identifiera 
en rädsla för datorer och ny teknik. Landstingsförbundets rapport (2000) menar att 
detta kan leda till en motvilja att acceptera telemedicinska tillämpningar. Med andra 
ord kan informanternas rädsla omedvetet ha påverkat deras acceptans av 
telemedicinprojektet. 
 
Trots den rädsla som återspeglades hos majoriteten av informanterna upplevde 
samtliga informanter glädje och förväntan inför att få möjligheten att lära sig något 
nytt.  
 

She was having some anxiousness, I mean … not anxious what we can say. They 
were eager to … they were excited to know that there was something new 
coming. Curiosity we can call it. She was very eager and curious about to start. 
She didn’t feel any burden with the new technology. (Informant B) 

 
She says that to start with she was afraid of that also but later on she was happy 
also that she was going to learn something new. (Informant F) 

 
Allwood (1998) menar att användaracceptansen ökar i de fall som användarna 
upplever arbetsuppgifterna som enkla och roliga att genomföra. Om informanterna 
saknar nödvändig motivation och välvilja till att lära sig något nytt kan 
användaracceptansen påverkas negativt. Allwood (1998) menar vidare att datorarbetet 
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i sig kan upplevas som prestigefyllt och på så vis fungera som ett medel att höja 
användarens status. Då majoriteten av informanterna inte sedan tidigare besatt någon 
datorkunskap kan detta mycket väl tänkas vara fallet. 

5.1.3 Tidigare erfarenheter av datorer 
Tidigare erfarenheter visade sig vara en faktor som påverkat användaracceptansen 
både positivt och negativt. Positivt i de fall tidigare erfarenhet fanns och negativt i de 
fall det rådde brist på tidigare erfarenhet av datorer. Från informant A som hade 
tidigare erfarenheter av ny teknik och datorarbete kunde det urskiljas att dessa 
erfarenheter hade haft stor betydelse för henne vid införandet av telemedicinprojektet. 
Karsh (2004) konstaterar att tidigare erfarenheter av att införa ny teknik i en 
organisation är betydelsefullt för användaracceptansen. Om användarna har negativa 
erfarenheter skulle detta kunna innebära större sannolikhet för misstänksamhet mot 
det aktuella införandet. 
 

She said that she was well familiar with the use of the computer so she didn’t 
find much of difficulties in filling in the data … She said that if the computer 
knowledge would not had been there, it had been very difficult. (Informant A) 
 

Informant B uttryckte explicit att hennes oerfarenhet bidragit till att hon upplevde 
problem med den nya tekniken. 
  

She says that she was inexperienced to start with, that’s why she used to feel the 
problems and filling in the information. Now gaining the experience she doesn’t 
find any problems with filling in the information. (Informant B) 

5.1.4 Inledande svårigheter vid användning av systemet 
I samband med att informationssystemet installerades i verksamheten upplevde 
informanterna under den första trevande kontakten med systemet vissa svårigheter. 
Trots den information och utbildning som gavs upplevde samtliga informanter 
inledningsvis svårigheter i förfarandet med den nya tekniken. Informationen och 
utbildningen gavs innan systemet installerades och därefter uppkom svårigheter då 
systemet togs i bruk. Efter det att informanterna fått möjlighet till regelbunden 
interaktion med det nya systemet och bekantat sig med detta, vilket tog olika lång tid, 
minskades svårigheterna.  
 

To start with it was extremely difficult for her and she was afraid of the things. 
(Informant F) 
 
She said that to start with, when they, when it was installed, at that time she was 
finding some difficulties, now she got accustomed to the system and she doesn’t 
find any difficulties. (Informant B)    

 
Att få tid att ta sig över den tröskel som utbildning och uppbyggande av erfarenhet av 
en ny teknik alltid medför är enligt Landstingsförbundet (2000) en viktig faktor att ta 
hänsyn till vid införandet av ett telemedicinprojekt. Genom att tillhandahålla 
kontinuerlig utbildning även efter införandet ägt rum skulle många av de svårigheter 
som användarna stött på kunnat reduceras. På så vis är chansen större att 
användaracceptansen för systemet ökar. 
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5.1.5 Nyttan med systemet 
Något som framkom som positivt för användaracceptansen i samtliga intervjuer var 
att informanterna hade en förståelse för syftet och nyttan med systemet som används i 
telemedicinprojektet. Denna grundläggande faktor kunde informanterna koppla både 
till en generell nytta och även en mer specifik nytta i deras arbete. Den generella 
nyttan bestod i dels den nytta patienterna kunde dra av telemedicinprojektet men även 
den nytta som vårdpersonalen kunde erhålla av detsamma.  
 

The patients can have the access to us, they can come to us when they have got 
access to this telemedicine. We can pass the information, whatever we have got 
to them … the activities what we carry out in the SIDA project, that is done at 
no cost. So this information we can take it to them. So she says that she gets 
additional help in giving the information to the patients. (Informant A) 

 
Den specifika nyttan bestod mer i hur vårdpersonalen kunde dra nytta av 
telemedicinprojektet i sina dagliga arbetsuppgifter. Informanterna A, C, E och F 
uttryckte att de utförde sina arbetsuppgifter mer noggrant då informationen som förts 
in i systemet når högre auktoriteter på sjukhuset 
 

… as this telecommunication system has come we can fill up the cards more 
meticulously because we have to put it into the computer. So that particular 
form is being filled in a proper manner. Because now she is aware that this 
information has to pass to the higher authorities or pass to the higher centre. So 
they become more aware regarding to put everything in a proper fashion. 
(Informant E) 

 
… as this project has started we have a canalization of the system of the work, 
that is how in a precise manner this is to be carried out. (Informant A) 

 
Om inte informanterna har förståelse för potentialen som den nya tekniken bär med 
sig kan vi urskilja att det finns ett samband mellan användaracceptansen och 
förståelse för nyttan med den nya tekniken. Bristande kunskap om vad telemedicin är 
och vad det kan användas till kan utgöra ett hinder för att erhålla användaracceptans 
(jmf Landstingsförbundet, 2000). 

5.1.6 Gehör för sina åsikter 
Gehör för sina åsikter visade sig vara en faktor som påverkat användaracceptansen 
både positivt och negativt. Positivt i de fall möjligheten givits att få gehör för sina 
åsikter och negativt i de fall möjligheten inte givits. Under intervjuerna framkom det 
delade åsikter om huruvida informanterna fått möjligheten att ge uttryck åt sina 
åsikter och sedan fått gehör för dessa. Fyra av sex informanter (A, B, D och F) 
berättade att de upplevde att de fått gehör för de åsikter de förmedlat till ansvariga i 
projektet. Dessa informanter kände sig bekväma med att tala om och förmedla både 
positiva och negativa aspekter rörande den nya tekniken.  
 

She said that we were asked about and whatever what was good that we have 
intermitted. She said the good things also and the bad things also and she told 
everything frankly. And most of the things, whatever was there, it was a good 
thing and some things were bad but she expressed what she thought. She said 
that I was not scared about because in fact the meeting was called to collect the 
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views, the good views and the bad views. We were comfortable in expressing our 
views there. She said that they had listened patiently to them. (Informant D) 

 
De två återstående informanterna (C och E) upplevde däremot att de inte i någon 
större utsträckning fått feedback. Den ena av informanterna (C) upplevde rädsla för 
att förmedla sina åsikter till de ansvariga medan den andra informanten (E) upplevde 
att hon fått vaga svar i form av att de skulle ge svar vid ett senare tillfälle, svar som 
aldrig gavs.  
 

She said that we are scared of just to tell about things like that. (Informant C) 
 
So the feedback that they only say is that we should let you know later on. That 
was the classical answer that was given to them. (Informant E) 
 

Något som framkommer i Landstingsförbundets rapport (2000) är att ledningens stöd 
ofta upplevs som svagt och oengagerat i telemedicinska projekt. Detta förhållande 
leder till svårigheter när projektet ska införas i den ordinarie verksamheten. Om inte 
användarna upplever ledningens stöd och känner sig trygga i att samtala och framföra 
sina åsikter kan detta medföra en bruten kommunikationskedja där både positiva och 
negativa åsikter förblir outtalade. Genom att ledningen lägger en grund till att ha en 
öppen och rak kommunikation med användarna menar Simpson (1996) att de 
involverade kan skydda sig från en mängd frustration och besvikelse. Känslor som 
dessa kan leda till att användarna förlorar sin positiva inställning och motivation till 
att använda det nya systemet, något som i allra högsta grad berör 
användaracceptansen. 

5.1.7 Användbarhet 
Användbarhet var en faktor som haft en positiv inverkan på acceptansen i de fall 
systemet upplevts som användbart. Samtliga informanter uppfattade, trots vissa 
inledande svårigheter, att systemet var enkelt att använda och att de kände sig 
bekväma i interaktionen med den nya tekniken.  
 

She said that it is easy for her because she has got a practice of this so … it is 
easy for her. There is nothing difficult in that and she is comfortable with the 
instrument. (Informant C)  

 
En faktor som är viktig att ta hänsyn till, för att erhålla hög användaracceptans, är hur 
användbart systemet och dess utrustning är. Om användaren upplever att de nya 
arbetsmomenten kan bli svåra att klara av menar Allwood (1998) att 
användaracceptansen kan påverkas. Davis (1989) understryker att huruvida ett system 
har hög användbarhet och är enkelt att använda är avgörande för om 
användaracceptans uppkommer. Förutom detta tillkommer det att användarna måste 
ha rätt kunskaper för att kunna använda systemet på ett tillfredsställande sätt. 

5.1.8 Begränsningar vid arbete med systemet 
Att uppleva begränsningar vid arbete med systemet var en faktor som haft en negativ 
inverkan på acceptansen. Fyra av de sex informanterna upplevde att det fanns vissa 
begränsningar i arbetet med telemedicinprojektet. Två av dessa (A och C) uttryckte att 
en begränsning i systemet förelåg då det fanns information som de ville överföra till 
sjukhuset men som inte hade något utrymme i systemet.  
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You got more information but you can not send it. She says that some of the 
information can not be send, example the siblings, the number of the siblings, 
the age etc. It may not be passed. So that’s the limitation according to her. 
(Informant A) 
 

De två andra informanterna (E och F) upplevde däremot begränsning i form av 
tillgång till datorer. I dagsläget hade informanterna möjlighet att använda en dator på 
respektive arbetsplats som de fick dela med övriga användare. Informanterna 
uttryckte en önskan om att få ytterligare en dator. 
 

She says that we would like to have additional computer. (Informant F) 
 

I och med dessa begränsningar upplevde tre av informanterna (A, B och C) att de 
skulle vilja att systemet vidareutvecklades för att på så sätt erhålla ännu större nytta 
med telemedicinprojektet. Informanterna hade konkreta förslag på vad systemet skulle 
kunna kompletteras med och följaktligen nå fler behövande människor. 
 

… she wants to develop the telemedicine even more so that we could get the 
access to the people, those who are living in the remote area and we should 
reach to them. (Informant A) 
 

Allwood (1998) menar att användaracceptansen kan påverkas negativt om användaren 
upplever ett beroende av datorn utan att tillräckliga möjligheter till systemtillgång 
finns, exempelvis genom att det inte finns tillräckligt med arbetsstationer. I likhet med 
detta resonemang kan vi även se tendenser till dessa upplevelser i föreliggande studie. 
Om användaren upplever att tekniken begränsar hans/hennes arbetssituation finns 
möjligheten att även användaracceptansen begränsas. 

5.1.9 Arbetsbelastning 
Om systemet upplevs som en arbetsbelastning har denna faktor en negativ inverkan på 
användaracceptansen. Frånsett informant F upplevde samtliga att de nya 
arbetsuppgifterna som telemedicinprojektet medförde inte var någon belastning i 
deras arbete utan att tillräckligt med tid fanns till att utföra dessa. 
 

She doesn’t find any difficulties in procuring the computer for working purpose. 
So she says that she gets enough time actually to make use of the computer. 
(Informant E) 

 
Den informant (F) som stundtals upplevde att hon behövde mer tid kände sig stressad 
och rädd över att inte hinna med arbetsuppgifterna och på så vis blev de nya 
arbetsuppgifterna betungande för informanten. Detta inträffade i de fall patientflödet 
var intensivt. 
 

She says that occasionally she feels that she could have gotten more time to fill 
up the forms but in general, ok. She says that under those circumstances yes, she 
finds a pressure, when more forms are to be filled in. If the less number of 
patients are there, cases are there, then she is not afraid of that. (Informant F) 
 

En pressad arbetssituation med många patienter och mycket rutiner kan leda till att 
användaren blir mindre motiverad till att använda sig av den nya tekniken. Återigen 
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kan kopplingen mellan bristande motivation och minskad användaracceptans 
synliggöras. 

5.2 Resultatet från intervjun med systemutvecklaren 
Utifrån intervjun med systemutvecklaren framkom det flera intressanta faktorer som 
har påverkat användaracceptansen både positivt och negativt under införandet av 
telemedicinprojektet. Vi har valt att använda begreppet användare i detta avsnitt 
istället för sjuksköterskor eftersom att systemutvecklaren kan syfta på fler 
yrkesgrupper än just sjuksköterskor, exempelvis läkare, då han använder sig av 
begreppet. 
 
Den första faktorn som vi kunde identifiera var involvering av användare. Denna 
faktor anses ha en positiv inverkan på användaracceptansen i de fall detta sker. 
Systemutvecklaren poängterade användarens betydelse i projektet och om inte dessa 
förstår systemet och gör korrekta inmatningar så kommer inte systemet att fungera. 
Vidare menade han att som utvecklare kan man utveckla ett bra system men att det 
sedan är användarna som ska nyttja systemet och att de därför är av stor betydelse vid 
systemutveckling. 
 

The users are the important one. They are the only one who are going to do the 
proper things. Because if they are not going to do the proper entry or they 
doesn’t understand the proper system of using the computers, then it’s not going 
to work properly. Definitely! Because developer can only develop the good 
system but finally it’s the user who fills the data in the system. 

 
Att få användaren att känna sig betydelsefull och delaktig i projektet är essentiellt för 
att användaren ska acceptera förändringen som införandet av systemet innebär och för 
att användaren ska motiveras till att använda detta. Systemutvecklaren berättade om 
att användarna givits möjlighet att påverka till ändringar i systemet.  
 
Den andra faktorn som identifierades var utbildning. Att tillhandahålla utbildning var 
en faktor som haft en positiv inverkan på användaracceptansen. Systemutvecklaren 
beskrev hur utbildningen av användarna gått till och att denna var viktig för att 
användarna skulle bli bekanta med systemet och få en förståelse för hur och varför 
systemet används. Han uttryckte även betydelsen av att ge användarna träning i sin 
verkliga miljö då det är där som de upplever de faktiska svårigheterna.  
 

… and after the primary training we have directly given them actual job to do so 
that they can get much familiar because gathering them in the hall and 
explaining them the purpose doesn’t make much sense because in the longer 
run, actually when they are going to use the system, then only they feels the 
actual difficulties. 
 

Nästkommande faktor som framkom var brist på erfarenhet. Som framlagts tidigare 
ses brist på erfarenhet som en faktor som påverkar användaracceptansen negativt. 
Systemutvecklaren berättade om att visst motstånd påträffats i början av 
införandeprocessen eftersom att användarna hade lite erfarenhet av att använda 
datorer och inte besatt kunskap om systemet.  
 



5 Resultat och analys 
 

 36 

We have a little bit resistance from the users because they don’t have that much 
awareness of over the system. I’m not saying about all the people but some 
people are not even more aware, aware about the handling of the computer.   
 

Förståelse för nyttan med systemet var ytterligare en faktor som påträffades i 
intervjun. Denna faktor kan ha haft både en positiv och negativ inverkan på 
acceptansen beroende på om förståelsen fanns eller inte. Enligt systemutvecklaren 
fanns det inte en förståelse hos alla användare för vad motivet var bakom systemet, 
varför de skulle använda sig av detta och hur informationen som fördes in i systemet 
skulle användas. Detta menade systemutvecklaren var en av anledningarna till att 
problem påträffades i början. 
 

Some are not properly understood, the motive behind the system, why we are 
doing this and how you can, how we are going to use the data which we are 
entering into the system. That’s why we had some problems initially. 
 

Vidare framkom inledande svårigheter vid användning av systemet som en 
negativt påverkande faktor för acceptansen. Systemutvecklaren var medveten om att 
användaren upplevde inledande svårigheter men att dessa grundade sig i användarnas 
oerfarenhet och okunskap av datorarbete.  
 

Initially they found it difficult, but later on it’s…now it’s working. Much better! 
They are not very much aware of using the computer, they are just trainees…in 
the beginning. 
 

Rädsla för ny teknik var en faktor som systemutvecklaren uttryckte existerade och 
som påverkat acceptansen negativt. Han ville dock mena på att användarna inte hade 
några svårigheter att acceptera projektet som sådant utan att det motstånd som 
påträffades till viss del grundade sig i rädslan för att använda sig av datorer. 
 

They only had a fear of using the computer but for the system benefits they don’t 
have any resistance. 

 
Information visade sig vara en faktor av positiv betydelse för acceptansen i de fall 
adekvat och tillräcklig information tillhandahölls. Vid införande av ett 
telemedicinprojekt på landsbygden har informationen en mer avgörande roll än vid 
införandet i stadsmiljö. Människorna på landsbygden är inte lika upplysta då deras 
tillgång till faciliteter är begränsad. 
 

…we first need to inform the people about the things, what we are going to do, 
how this thing is important, and …  if you want to do in urban areas then we 
require less effort to empower them because they are already aware of the many 
more things. So it is much easy to implement in urban area. 

 
Intervjun med systemutvecklaren avslutades med att systematiskt gå igenom de 
acceptansproblem som redogjorts för i Landstingsförbundets rapport (2000). 
Systemutvecklaren tillfrågades om huruvida han upplevt dessa problem i det aktuella 
telemedicinprojektet. Av de elva identifierade acceptansproblemen i 
Landstingsförbundets rapport (2000) kunde systemutvecklaren känna igen sex av 
dessa i det aktuella projektet. Ett av dessa, rädsla för datorer, hade systemutvecklaren 
redan konstaterat existera. Problemen som systemutvecklaren kände igen var: 
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Mentala hinder var enligt systemutvecklaren ett problem som alltid kommer att 
träffas på, oavsett i vilken del av världen som man befinner sig. 
 
Rädsla för att mista den yrkesverksamma friheten menade systemutvecklaren att 
några av användarna upplevde då de inte haft mycket kunskap om datorsystem. 
Användarna upplevde en rädsla att inte behövas när väl all information finns i datorn.  
 
Förändringsovilja var enligt systemutvecklaren ett problem som förekommer över 
hela världen, likaså i det här projektet. Han menade att inledningsvis är aldrig någon 
redo för att förändra det de gör just nu. Vissa av användarna upplevde förändringen 
som en belastning.  
 
Fast i en gammal föreställning menade systemutvecklaren var fallet inledningsvis. 
 
Teknikhinder var ett problem som systemutvecklaren upplevde existerar i hög grad. 
Detta på grund av de problem som föreligger i utvecklingsländer där tillgången till 
elektricitet inte kan tas för givet. På så vis kan inte en driftsäkerhet garanteras. 
Systemutvecklaren var medveten om att detta är problem som man möts av eftersom 
att införandet sker på landsbygden där inte tillgången finns till den senaste tekniken. 
 
Rädsla för datorer var ett problem som systemutvecklaren redan påvisat som en 
förekommande och påverkande faktor till acceptansen i det aktuella fallet. Han var 
medveten om att problemet fanns och att det var användarnas oerfarenhet som till 
största del låg till grund för denna rädsla. 
 
De fem acceptansproblem som systemutvecklaren inte kunnat urskilja i det aktuella 
fallet var revirbevakning, utvecklingen drivs av teknik-freaks, oro för den medicinska 
kvaliteten, oro för vem som bär det juridiska ansvaret samt avsaknad av naturlig 
efterfrågan. Systemutvecklaren menade att revirbevakning inte förekommit då 
användarna har sina egna hälsocenter i projektområdet och varje användare ansvarar 
för sitt ansvarsområde utan rädsla för att någon annan ska inkräkta på detta. Att 
utvecklingen skulle drivas av teknik-freaks menade systemutvecklaren inte var fallet 
heller. Detta då utvecklarna valt att i första hand fokusera på att lösa de problem som 
telemedicinprojektet syftar till att lösa och inte på vilken teknik som finns att tillgå. 
Oro för den medicinska kvaliteten och oro för vem som bär det juridiska ansvaret 
påpekade systemutvecklaren var problem som ännu inte förekommit i detta projekt. 
Han menade att dessa problem mycket väl kan uppkomma i framtiden men än så 
länge var användarna inte medvetna om att dessa problem förekommer. Det är först 
nu som användarna fått tillgång till de faciliteter som införandet av telemedicin fört 
med sig. Det sista problemet, avsaknad av naturlig efterfrågan, hävdade 
systemutvecklaren vara det motsatta. Det är just på landsbygden som det finns en 
naturlig efterfrågan på telemedicinska tjänster  

5.3 Resultatet från observationerna 
Utifrån dataanalysen av observationerna erhölls följande faktorer som kan ha 
betydelse för användaracceptansen.  
 
En faktor som mycket tydligt kunde urskiljas under observationerna och som hade en 
negativ inverkan på användaracceptansen var rädsla. Dels upplevde vi att det fanns 
en rädsla för den nya tekniken eftersom att majoriteten av användarna aldrig tidigare 
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befattat sig med en dator. Denna rädsla yttrade sig genom stor osäkerhet och 
försiktighet vid hanteringen av utrustningen för att inte göra fel, exempelvis vid 
tangentnedtryckningar. Dels kunde vi identifiera att det fanns en rädsla hos 
användarna för högre auktoriteter. Makthierarkin i Indien är mycket påtaglig och som 
lägre stående har man oftast inget annat val än att acceptera det man blir tillsagd. 
Många av användarna uttryckte att de accepterade vad som bestämts och att de 
använde sig av systemet utan att ifrågasätta. 
 
Brist på erfarenhet var ytterligare en faktor med negativ inverkan på 
användaracceptansen som yttrade sig klart för våra ögon. Få av användarna hade 
tidigare erfarenhet av datorarbete varför det var ett stort steg att för första gången i sitt 
liv ta sig an denna nya arbetsuppgift. Trots denna oerfarenhet och rädsla för ny teknik 
kunde vi ändå urskilja att användarna att det fanns en förväntan hos användarna och 
att dessa var ivriga att lära sig de nya arbetsuppgifterna. Oerfarenheten var dock 
mycket påtaglig då användarna hade stora svårigheter att interagera den nya tekniken. 
 
Från observationerna la vi märke till att användarna regelbundet stötte på svårigheter 
i både interagerandet med den nya tekniken och med mjukvaran i denna. Detta anses 
ha negativ inverkan på användaracceptansen. I vissa fall kunde vi observera att 
funktionalitet i systemet saknades och att inte alltid systemet var enkelt att hantera för 
användarna. Detta kan grunda sig i brist på utbildning och information men även brist 
på erfarenhet av tidigare datorarbete. Vi är dock inte säkra på att användarna själva 
upplevde det hela som svårigheter eller problem. Detta då de på grund av deras 
bristande erfarenhet inte lika lätt kan särskilja mellan vad som är normalt eller inte, 
vad som är problem eller inte samt vad de kan förvänta sig av systemet eller inte. Som 
observatör med betydligt mer erfarenhet av både datorarbete och informationssystem 
kan vi dock påstå att användarna stötte på flertalet svårigheter. 
 
Begränsningar vid arbete med systemet var ännu en faktor som vi upplevde kan ha 
spelat en negativ roll för användaracceptansen. Systemet besatt inte all den 
funktionalitet som användarna behövde för att mata in samtlig information. I vissa fall 
innebar detta att användarna fick mata in information under felaktig rubrik. De största 
begränsningarna bestod dock i att användarna inte hade möjlighet att ändra eller få 
tillgång till sparad information. Likaså kunde inte användarna korrigera fel inmatad 
data omgående utan de var tvungna att ”klicka sig” igenom hela delprogrammet för 
att återigen göra samtliga inmatningar på nytt innan de slutligen kunde spara inmatad 
data. Begränsningarna i funktionaliteten kunde vi se påverka användarna då de 
uttryckte viss frustration och ifrågasättande då inte systemet var kompatibelt med de 
pappersformulär som låg till grund för systemet.  

5.4 Analys av resultatet från intervjuerna och observationerna 
Efter en analys av resultatet från dessa tre undersökningar har vi grupperat 
ovanstående faktorer med liknande innebörd till en sammanfattande faktor. I tabell 2 
på nästa sida framkommer vilka enskilda faktorer ur respektive undersökning som 
grupperats till en sammanfattande faktor. Utan inbördes rangordning diskuteras 
fortsättningsvis i detta avsnitt varje sammanfattande faktor och hur denna påverkar 
acceptansen baserat på de tre undersökningarna.  
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Tabell 2 Översikt över de grupperade faktorerna  
 

Sammanfattande 
faktor 

Sjuksköterskorna Systemutvecklaren Observationer 

Utbildning Information och 
utbildning 

Information och 
utbildning Information 

- 

Rädsla för ny teknik Upplevelsen av ny 
teknik 

Upplevelsen av ny 
teknik Rädsla för datorer 

Rädsla 

Tidigare erfarenheter 
av datorarbete 

Tidigare erfarenheter 
av datorarbete 

Brist på erfarenhet Brist på erfarenhet 

Inledande svårigheter 
vid användning av 
systemet 

Inledande svårigheter 
vid användning av 
systemet 

Inledande svårigheter 
vid användning av 
systemet 

Svårigheter 

Förståelsen för nyttan 
med systemet 

Nyttan med systemet Förståelse för nyttan 
med systemet 

- 

Användarmedverkan Gehör för sina åsikter Involvering av 
användare 

- 

Användbarhet Användbarhet - - 
Begränsningar vid 
arbete med systemet 

Begränsningar vid 
arbete med systemet 

- Begränsningar vid 
arbete med systemet 

Arbetsbelastning Arbetsbelastning - - 
Mentala hinder - Mentala hinder - 
Rädsla för att mista 
den yrkesverksamma 
friheten 

- Rädsla för att mista den 
yrkesverksamma 
friheten 

- 

Förändringsovilja - Förändringsovilja - 
Fast i en gammal 
föreställning 

- Fast i en gammal 
föreställning  

- 

Teknikhinder - Teknikhinder - 
 
Den första faktorn är information och utbildning. Denna faktor framkom i både 
sjuksköterskornas och systemutvecklarens intervju. Majoriteten av sjuksköterskorna 
upplevde att informationen och utbildningen som givits under införandeprocessen var 
tillräcklig och av stor betydelse. Systemutvecklaren bekräftade denna betydelse och 
menade att den har en avgörande roll vid införandet av ett telemedicinprojekt på 
landsbygden. Under observationerna var det svårt att urskilja vilken betydelse 
informationen och utbildningen som tillhandahållits haft eftersom denna getts innan vi 
påbörjade våra observationer. Baserat på intervjuerna och detta kopplat till tidigare 
litteratur kan vi påvisa att den informationen och utbildningen som givits i detta fall 
haft en positiv inverkan på acceptansen hos sjuksköterskorna. Det hade dock varit 
intressant att observera om någon skillnad förelegat hos informanterna vid utebliven 
eller otillräcklig information och utbildning.  
 
Upplevelsen av ny teknik är en faktor som innefattar både rädsla för ny teknik samt 
nyfikenhet och iver över att lära sig något nytt. Rädsla för den nya tekniken framkom 
mycket tydligt i alla tre undersökningarna och framkommer även i 
Landstingsförbundets rapport (2000) som en faktor med hämmande inverkan på 
användaracceptansen. Sjuksköterskorna var medvetna och ärliga med denna rädsla 
som hade sitt ursprung i olika omständigheter, denna rädsla kunde vi även bekräfta 
under observationerna. Systemutvecklaren var medveten om att rädslan existerade och 
att den kunde ha en negativ inverkan på användaracceptansen. Han menade dock på 
att rädslan grundade sig på ovanan att använda datorer. Nyfikenheten och ivern över 
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att lära sig något nytt framkom som unikt från sjuksköterskornas intervjuer. Varken 
systemutvecklaren eller vi som observatörer urskiljde detta men samtliga 
sjuksköterskor beskrev glädje och förväntan inför att få möjligheten att lära sig något 
nytt. Till skillnad från rädslan kan denna positiva upplevelse innebära en ökad 
acceptans av systemet. 
 
Tidigare erfarenheter av datorer påvisades som en viktig faktor för 
användaracceptansen i både sjuksköterskornas och systemutvecklarens intervjuer. 
Systemutvecklaren påpekade att bristen på erfarenhet i kombination med rädsla för ny 
teknik hade stor betydelse för ett visst motstånd som påträffats i början av 
införandeprocessen. Även genom sjuksköterskornas intervjuer framkom det att 
tidigare erfarenheter haft stor betydelse för hur den nya tekniken upplevdes. Då 
samtliga observationer gjordes med sjuksköterskor som inte hade tidigare erfarenhet 
av datorarbete kunde vi inte dra några slutsatser från observationerna om tidigare 
erfarenheters inverkan på acceptansen. Däremot kan vi baserat på de tre 
undersökningarna konstatera att i de fall brist på tidigare erfarenhet föreligger 
påverkar detta acceptansen negativt. I den intervju där en sjuksköterska hade tidigare 
erfarenhet av datorer kan vi konstatera det motsatta, att hennes tidigare erfarenheter 
hade en positiv inverkan på acceptansen. Det hade dock varit intressant att även 
observera sjuksköterskor med tidigare erfarenheter för att på så vis urskilja om 
skillnad föreligger och hur denna skillnad i så fall ter sig. 
 
Inledande svårigheter vid användning av systemet är en faktor som det har varit 
svårt att hitta ett beskrivande namn på. Utifrån alla tre undersökningar har vi kunnat 
fastställa att dessa svårigheter har förelegat, extra tydligt under observationerna. 
Sjuksköterskorna hade svårt att sätta ord på sina svårigheter men upplevde att dessa 
uppstod i den första trevande kontakten med systemet. Under våra observationer 
kunde vi dock konstatera att dessa svårigheter fortfarande kvarstod och att dessa var 
relaterade till att sjuksköterskorna inte visste hur de skulle hantera den nya tekniken 
och att funktionalitet för att utföra samtliga arbetsuppgifter saknades i systemet. Dessa 
svårigheter har säkerligen ett starkt samband till den brist på erfarenhet av datorer 
som förelåg hos de informanter vi observerade, något som även systemutvecklaren 
bekräftade. Vi kan dock inte avgöra om dessa svårigheter har minskat under 
införandeprocessen, något som både sjuksköterskorna och systemutvecklaren 
hävdade. Inledande svårigheter vid användning av systemet är en faktor som kan ha 
påverkat sjuksköterskornas acceptans av systemet negativt då hinder och problem 
generellt sett upplevs försvårande. En intressant aspekt hade varit att studera om 
användarnas svårigheter hade reducerats om kontinuerlig utbildning hade 
tillhandahållits även efter det att införandet ägt rum.   
 
En faktor som framkom i både sjuksköterskornas och systemutvecklarens intervjuer är 
förståelsen för nyttan med systemet. Samtliga sjuksköterskor menade att de hade en 
förståelse för syftet och nyttan med systemet medan systemutvecklaren framhöll att 
denna förståelse inte fanns hos alla sjuksköterskor. Detta behöver nödvändigtvis inte 
motsäga varandra då systemutvecklaren kan ha syftat på andra sjuksköterskor som 
inte deltagit i intervjuerna. Baserat på intervjuerna och med stöd från 
Landstingsförbundets rapport (2000) kan vi konstatera att om denna förståelse finns 
ökar acceptansen av systemet. Utifrån observationerna var det svårt att dra en slutsats 
om en förståelse för nyttan med systemet fanns eller inte då inte sjuksköterskorna 
uttalade sig om detta under observationstillfällena. 
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Två faktorer som berör samma område är gehör för sina åsikter och involvering av 
användare. Dessa två faktorer har vi valt att tillsammans ge namnet 
användarmedverkan. Sjuksköterskorna hade delade meningar om de fått gehör för 
sina åsikter då vissa ansåg att de i stor utsträckning hade möjlighet att påverka 
systemet medan andra ansåg att de inte fått feedback på sina åsikter i större 
utsträckning. Systemutvecklaren menade att involvering av användare är av stor 
betydelse för att få systemet att fungera varför användarna givits möjlighet till 
ändringar i systemet. Om denna faktor erbjuds användaren kan den i hög grad leda till 
att acceptansen ökar. Ruland (2002) hävdar att sjuksköterskorna måste bli mer än 
passiva användare av informationssystem för att systemet ska kunna bli ett hjälpmedel 
för att slutligen ge bättre omvårdnad till patienterna. Liksom föregående faktor var 
denna faktor svår att bekräfta med observationerna. Under den tid vi utförde 
observationerna var det varken någon som explicit tillfrågade sjuksköterskorna om 
deras åsikter eller någon av sjuksköterskorna som kontaktade ansvariga för att 
förmedla sina åsikter.  
 
Nästa faktor, användbarhet, stöds enbart utifrån sjuksköterskornas intervjuer och då 
samtliga sjuksköterskor upplevde systemet som användbart har därför denna faktor 
haft en positiv inverkan på användaracceptansen. Trots de inledande svårigheterna 
upplevde samtliga informanter att systemet var enkelt att använda. Som utvecklare av 
systemet är förhoppningen att systemet ska vara enkelt att använda, något som 
systemutvecklaren lyckats med, med tanke på vad sjuksköterskorna uttryckte. Genom 
observationerna kunde vi dock inte urskilja att sjuksköterskorna upplevde systemet 
enkelt att använda, snarare motsatsen då rädslan för den nya tekniken och 
oerfarenheten var onekligt påtaglig. 
 
Begränsningar vid arbete med systemet framkom som en faktor ur både 
sjuksköterskornas intervjuer och våra observationer. Begränsningarna bestod i 
bristande funktionalitet samt brist på tillgång till datorer. Vi som observatörer med 
datorerfarenhet kunde tydligt urskilja dessa och se sambandet till de inledande 
svårigheterna med användning av systemet. Flertalet sjuksköterskor hade även påtalat 
dessa begränsningar och systemutvecklaren försökte i möjligaste mån att ta till sig 
sjuksköterskornas åsikter och korrigera begränsningarna.  
 
Arbetsbelastning är en faktor som framkom ur endast en sjuksköterskas intervju. 
Övriga informanter upplevde inte att systemet medförde någon belastning i deras 
arbete och att tillräckligt med tid fanns till att utföra de nya arbetsuppgifterna 
relaterade till telemedicinprojektet. Utifrån observationerna kunde vi även konstatera 
att informanterna givits tillräckligt med tid till att utföra de nya arbetsuppgifterna. 
Systemutvecklaren påvisade inte heller någon indikation på att det införda systemet 
upplevdes som en arbetsbelastning. En informant uttryckte dock att de nya 
arbetsuppgifterna var betungande vilket är upplevelser som inte får undervärderas då 
dessa har en negativ inverkan på acceptansen. I de fall arbetsbelastningen inte 
upplevdes som en börda för sjuksköterskorna har den däremot en positiv inverkan på 
acceptansen. 
 
Systemutvecklaren bekräftade att mentala hinder utgjort en faktor som påverkat 
användaracceptansen i det aktuella fallet. Subtila hinder som dessa kan enligt 
Landstingsförbundets rapport (2000) vara mycket svåra att identifiera och svåra att 
åtgärda. Som observatörer var det därför väldigt svårt att känna igen denna typ av 
hinder. Det kan exempelvis vara så att en sjuksköterska kan se fördelarna med 
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telemedicin, muntligt bekänna sig till idén men ändå motverka genomförandet och på 
så vis erhålls en lägre acceptans. Orsakerna till ett sådant beteende kan enligt 
Landstingsförbundets rapport (2000) vara av skiftande karaktär. 
 
Rädsla för att mista den yrkesverksamma friheten är vidare en faktor som 
systemutvecklaren styrkte existerade och som påverkar acceptansen negativt. Genom 
observationerna och sjuksköterskornas intervjuer kunde vi inte urskilja att denna 
faktor förekom, snarare det motsatta då vi till skillnad från Landstingsförbundets 
rapport (2000) kunde urskilja en förväntan och iver inför att få ta sig an dessa nya 
arbetsuppgifter. På grund av dessa motsägelser är det svårt att avgöra huruvida 
faktorn existerade eller inte. Vi kan dock inte bortse från att systemutvecklaren 
instämt i att den förekom, däremot ställer vi oss tveksamma till hur den förekom och 
vilken inverkan den haft på sjuksköterskornas acceptans då systemutvecklaren inte 
gav någon förklaring till detta. Vi är dock medvetna om att denna faktor har haft och 
med all säkerhet fortfarande har en stor betydelse vid införande av IS inom hälso- och 
sjukvården i Sverige. Detta kan vi konstatera då vi av egen erfarenhet vet att många 
vårdgivare har svårigheter att acceptera införandet av nya system samt den teknik som 
dessa för med sig. Detta kan dels bero på brist på erfarenhet och dels på brist på 
kunskap men vidare skulle det även kunna bero på att det kan vara svårt för 
vårdpersonal att anpassa sig till det nya informationssamhället. Ett samhälle som 
dagens äldre yrkesverksamma personer inom hälso- och sjukvården inte har vuxit upp 
med. Detta till skillnad från den yngre generationen som har en helt annan förståelse 
och erfarenhet av detta enorma informationsutbud som återfinns i dagens samhälle.  
 
Systemutvecklaren hävdade att förändringsovilja är en faktor som förekommer över 
hela världen då förändringsarbete pågår. Karsh (2004) instämmer i detta uttalande då 
förändringar kring införandet av IT-stöd alltid innebär en risk för motstånd. Yeo 
(2002) tar resonemanget till en generell nivå då han menar att införandet av ett 
informationssystem alltid kan mötas med motstånd av användarna och ledningen även 
om de tekniska kraven på systemet uppnåtts. Utifrån observationerna och 
sjuksköterskornas intervjuer kan vi inte styrka att denna faktor existerat. Detta skulle 
kunna härledas till kulturella skäl då man i utvecklingsländer inte motsätter sig 
förändringar i samma utsträckning som i industriländer utan istället accepterar 
förändringen och vad den innebär. 
 
Fast i en gammal föreställning är en faktor som systemutvecklaren bejakade 
förekomma och som haft en negativ inverkan på acceptansen. Han hade dock inte 
någon utförlig förklaring, varför det inte med lätthet går att föra ett resonemang kring 
denna faktor. Av denna anledning ställer vi oss något tveksamma till att denna faktor 
verkligen förekom eftersom systemutvecklaren inte kunde diskutera faktorn eller 
förklara på vilket sätt han sett den förekomma. 
 
Teknikhinder upplevdes existera i hög grad av systemutvecklaren då problem med 
elektriciteten var vanligt förekommande och på så vis kunde inte driftsäkerheten 
garanteras. Eftersom att sjuksköterskorna utarbetat sina arbetsrutiner med hänsyn till 
detta upplevde dessa inte det som ett hinder och likaså kunde vi inte heller observera 
att detta påverkade sjuksköterskornas acceptans. 

5.5 Relationer mellan faktorerna 
Då resultatet och därmed de faktorer som påverkat sjuksköterskornas acceptans vid 
införandet av telemedicin efter hand blev synliga för våra ögon kunde vi urskilja 
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inbördes relationer mellan dessa faktorer. Dessa relationer illustreras i figur 3 på nästa 
sida.  
 
 
 

 
Figur 3 Relationer mellan faktorerna 
 
Tidigare erfarenheter av datorer är en faktor med central betydelse för 
användaracceptansen då den påverkar flertalet andra faktorer. Om tidigare 
erfarenheter finns hos användarna kan detta leda till att de lättare tar till sig den 
information och utbildning som ges. Den tidigare erfarenheten kan även minska de 
inledande svårigheterna som kan upplevas av användarna av ett nytt system samt kan 
en förståelse för nyttan med systemet lättare erhållas. Då tidigare erfarenhet finns 
kommer upplevelsen av den nya tekniken inte mötas av lika stor rädsla som om den 
inte fanns. Arbetsbelastningen kan till viss del påverkas av i vilken grad tidigare 
erfarenhet finns hos användarna. I de fall inte någon tidigare erfarenhet föreligger kan 
detta föra med sig större svårigheter för användarna att ta till sig den information och 
utbildning som ges och kan till viss del även påverka i vilken grad användarna förstår 
nyttan med systemet.  
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Information och utbildning är en faktor som i sin tur likaså påverkar de inledande 
svårigheterna liksom förståelsen för nyttan med systemet. Genom att tillhandahålla 
adekvat och tillräcklig information och utbildning fortlöpande under införandet kan 
dessa inledande svårigheter minimeras och en förståelse för nyttan med systemet kan 
rimligtvis införskaffas. I de fall som informationen och utbildningen inte upplevs som 
tillräckligt kommer med största sannolikhet de inledande svårigheterna att tillta. Om 
det införda systemet inte uppfattas som användbart eller om begränsningar vid arbete 
med detta upplevs kommer detta på motsvarande sätt påverka de inledande 
svårigheterna. Användbarhet kan i sin tur påverka begränsningar vid arbete med 
systemet i de fall som användarna inte upplever optimal användbarhet med detta. Om 
systemet däremot uppfattas som lätt att använda och om det besitter stor användbarhet 
resulterar detta förmodligen i att begränsningarna vid arbete med detta reduceras. 
Användarna kan dock anse att ett system är lätt att använda men likväl finna 
begränsningar vid arbete med detta som ju var fallet i föreliggande studie. 
 
Om begränsningar vid arbete med systemet föreligger kan detta påverka 
arbetsbelastningen i stor utsträckning då användarna exempelvis inte kan utföra de 
arbetsuppgifter som krävs. Vidare så kan begränsningarna innebära att användarna 
missförstår nyttan med systemet. I de fall användarmedverkan inte möjliggörs kan 
detta innebära att de begränsningar som finns i systemet kvarstår och på så sätt 
hämmas en vidareutveckling av systemet. Om istället användarmedverkan möjliggörs 
kan det motsatta ske. Användarmedverkan kan även leda till att ge en positiv 
upplevelse av den nya tekniken. Beroende på hur användarna upplever den nya 
tekniken kan detta påverka arbetsbelastningen antingen positivt eller negativ. Om 
användarna inte har någon rädsla inför användandet av den nya tekniken kommer 
troligtvis arbetsbelastningen uppfattas som mindre och omvänt.  
 
De övriga faktorer som presenterats i analysen men som inte finns med i figur 3 
påverkar givetvis också användaracceptansen och med säkerhet flertalet av de övriga 
faktorerna. Vi har dock val att inte lägga någon större vikt vid dessa i befintligt 
resonemang då dessa övriga faktorer framkom först efter att vi explicit tillfrågat 
systemutvecklaren om dessa faktorer förekom. 
 
Vi är medvetna om att fler relationer kan förekomma mellan de olika faktorerna men 
det var framför allt dessa som mycket tydligt framkom under tiden vi genomförde 
denna studie.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatsen som framkommit genom denna studie. De 
faktorer som presenteras i slutsatsen ger ett tydligt svar på problemspecificeringen. 
 
Problemspecificeringen som har besvarats genom slutsatsen är:  
 
Vilka faktorer kan påverka acceptansen vid införande av telemedicin i utvecklings-
länder? 
 
Genom att analysera resultatet från datainsamlingsteknikerna intervju och observation 
har en mängd faktorer identifierats och dessa presenteras nedan: 
 

⇒ Information och utbildning  

⇒ Upplevelsen av ny teknik 

⇒ Tidigare erfarenheter av datorarbete 

⇒ Inledande svårigheter vid användning av systemet 

⇒ Förståelsen för nyttan med systemet 

⇒ Användarmedverkan 

⇒ Användbarhet 

⇒ Begränsningar vid arbete med systemet 

⇒ Arbetsbelastning 

⇒ Mentala hinder 

⇒ Rädsla för att mista den yrkesverksamma friheten 

⇒ Förändringsovilja 

⇒ Fast i en gammal föreställning 

⇒ Teknikhinder 

 
Med hänsyn till det resultat och den diskussion som förts i arbetet anser vi att 
slutsatserna är rimliga. 
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7 Diskussion och förslag på fortsatt arbete 
Nedan följer en diskussion och reflektion kring arbetets resultat åtföljt av förslag på 
fortsatt arbete. 

7.1 Diskussion kring arbetets resultat 
Efter att ha fått möjligheten att delta i och fått information om telemedicinprojektet i 
Indien började vår problemformulering att ta form. Det var först efter att vi kommit på 
plats och etablerat oss i Indien som vi fick förståelse för informationssystemet och i 
vilken kontext det användes i. Ganska så snart insåg vi att det skulle bli svårt att 
genomföra intervjuer med sjuksköterskor, vilket var vår avsikt, då det förekom stora 
språksvårigheter mellan oss och sjuksköterskorna. Detta kom som en överraskning för 
oss då vi fått uppfattningen om att sjuksköterskorna behärskade engelska och 
dessvärre begränsade detta vårt arbete med intervjuerna och observationerna på plats. 
Icke-verbal kommunikation utövades i huvudsak vid observationerna och för att 
genomföra intervjuerna användes en tolk. Tolken vi fick tillgång till var en av de 
ansvariga i projektet vilket vi i efterhand insett kan ha haft både för- och nackdelar. 
Fördelar på så sätt att han hade förståelse för och kunskap om telemedicin generellt 
sett och projektet som sådant. Nackdelar på så sätt att han kan ha haft negativ och 
hämmande inverkan på sjuksköterskorna då han representerade högre auktoritet. Vi 
hade emellertid inte någon möjlighet att påverka valet av tolk och denne försäkrade 
oss flertalet gånger om att han inte förvanskade något sjuksköterskorna berättade. Det 
hade dock varit intressant att haft en utomstående tolk med jämställda befogenheter 
för att på så vis minimera risken för att auktoriteten skulle ha haft en inverkan på 
resultatet.  
 
Den fallstudie som genomfördes skulle ha kunnat resultera i ett ännu bättre resultat 
om urvalet hade varit större. Tyvärr visade sig inte detta vara möjligt då arbetets tids- 
och resursramar var begränsade. Ytterligare argument till varför antalet informanter 
var begränsat var att halvstrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsteknik. 
Dessa går mer på djupet varför antalet informanter kan vara litet för att minska ner 
intervjumaterialet. Likaså användes observationer som ett komplement till 
intervjuerna och på så vis underlättades våra intervjuer och vårt resultat styrktes då vi 
inte enbart talade med informanterna utan även studerade dem i deras arbete. Något 
som vi kan se som en svaghet i studien är det faktum att vi intervjuat endast en 
systemutvecklare. Vårt huvudsakliga fokus låg på sjuksköterskorna men efterhand 
insåg vi att vi skulle kunna erhålla ytterligare ett intressant perspektiv genom att 
intervjua ansvarig för informationssystemutvecklingen. Denna person var den som 
hade det övergripande ansvaret för denna del i projektet men om vi även hade 
intervjuat hans kollegor kunde vi ha erhållit en större bredd på resultatet ur 
systemutvecklarnas perspektiv.  
 
Ytterligare en intressant aspekt hade varit att delta vid den tidpunkt då projektet 
startade. Systemet hade trots allt använts under några månader och sjuksköterskorna 
kan ha förträngt de inledande svårigheterna och vilken inverkan dessa hade på deras 
acceptans. Utifrån systemutvecklarens intervju framkom det att visst motstånd hade 
påträffats av sjuksköterskorna inledningsvis. Detta var dock motstånd som inte 
sjuksköterskorna längre upplevde då deras iver och nyfikenhet över att lära sig något 
nytt hade tagit överhand. Därför hade det varit intressant att deltagit i projektet från 
den tidpunkt då det togs i bruk. 
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Det som var det avgjort svåraste i analysarbetet var att gruppera och namnge de 
faktorer som framkom i resultatet. Eftersom informanternas uttalanden varit 
multifaktoriella har vi gjort vår tolkning av deras uttalanden och relationerna dem 
emellan vilket skulle kunna ha gett upphov till skillnader gentemot andra studier i 
ämnet. Då vissa faktorer påverkade användaracceptansen positivt, vissa negativt och 
vissa båda delar så var det väldigt svårt att finna lämpliga och enhetliga namn på 
dessa. Vi har dock försökt att beskriva och namnge faktorerna utefter den inverkan de 
haft på användaracceptansen.  
 
Utifrån studerad litteratur och egna erfarenheter vill vi lyfta upp dessa faktorer till en 
mer generell nivå då vi påstår att faktorerna inte är unika för endast den givna 
kontexten i detta arbete. De framkomna faktorerna anser vi även är applicerbara på 
införande av informationssystem överlag, oavsett inom vilket domän införandet sker. 
För att ge ett exempel på detta kan vi använda oss av faktorn information och 
utbildning. Denna faktor kommer alltid vara av stor betydelse för all typ av 
förändringsarbete då en användare måste få tillgång till information och utbildning för 
att kunna förstå varför och hur ett system ska användas. Utan information och 
utbildning är risken betydligt större att införandet av ett IS kommer att misslyckas. 
Detta gäller alltså inte bara vid införande av telemedicin utan vid införande av IS 
generellt sett.   
 
Just information och utbildning anser vi vara en av de viktigaste faktorerna att ta 
hänsyn till vid införandet av ett IS då den har en så grundläggande karaktär. Med detta 
menar vi att faktorn har en avgörande roll för dels huruvida acceptans uppnås eller 
inte och dels för att den påverkar ett flertal andra faktorer, något som framkommer i 
figur 3. I projektet som vi deltog i framkom det mycket tydligt vilken essentiell roll 
denna faktor haft innan och under införandet. Vidare vill vi lyfta fram förståelsen för 
nyttan med systemet som en essentiell faktor både i denna kontext och även i IS-
sammanhang generellt. Finns inte en förståelse för varför ett system ska användas och 
vilka vinster som kan utvinnas av detta anser vi att risken för att misslyckas med 
införandet av IS:et blir påtagligt större. Risken är även stor att användarna av systemet 
inte blir motiverade att nyttja det och på så vis minskar användarnas acceptans.  Dessa 
två faktorer anser vi ha haft en viktig roll i aktuellt projekt, kanske rent av den mest 
betydelsefulla rollen vad anbelangar att uppnå en hög användaracceptans.   

7.2 Förslag på fortsatt arbete 
Föreliggande arbete har haft till syfte att identifiera faktorer som kan påverka 
acceptansen vid införandet av telemedicin i utvecklingsländer. En mängd olika 
faktorer erhölls med inverkan på användaracceptansen i både positiv och negativ 
bemärkelse. Ett intressant uppslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att med 
faktorerna i detta arbete som grund vidare undersöka vad som behöver göras för att 
förbättra användaracceptansen vid införandet av telemedicin. Detta skulle kunna ske 
genom att undersöka en verksamhet som ännu inte inlett införandeprocessen och vilka 
satsningar som verksamheten bör göra för att säkra användaracceptansen. Vidare 
skulle det kunna undersökas vilka insatser som i verkligheten vidtas av de ansvariga 
för att minimera och förstärka respektive faktor. 
 
Ytterligare skulle det ha varit intressant att studera ett liknande projekt i ett annat 
utvecklingsland för att på så sätt jämföra resultaten och därur härleda en uppsättning 
generella acceptansfaktorer.  
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Bilaga 1, exempel på skärmbilder från systemet i telemedicinprojektet  

 a 

 
Den officiella intranetwebbsidan för systemet i telemedicinprojektet. 
 
 

 
Medicinskt frågeformulär som byborna sänder till det centrala sjukhuset med hjälp av 
IT-operatörer.
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Väderleksrapport för olika byar. 
 
 

 
Prisinformation om frukt och grönsaker på olika marknader.
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 c 

University of Skövde, Sweden     
School of Communication and Informatics 
Final Year Project in Information System Development, 15 ECTS. 
                  
Information regarding the interview with the users involved in the 
telemedicine project ’Developing a Multi Sectoral Approach Model 
to Sustainable Health & Development’. 
 
We are two nurses who are going to write our Final Year Project, a 10 weeks duration 
course, in Information System Development, here in Loni, India. Our purpose is to 
take part in and interview the users of the telemedicine project implemented by 
Swedish International Development Agency (SIDA) in collaboration with Pravara 
Institute of Medical Sciences (Loni), Faculty of Health Sciences (Linköping 
University), County Council of Östergötland (Sweden) and University of Skövde 
(Sweden). 
 
We are studying critical factors and challenges when implementing telemedicine in a 
rural area. It is important to note that we are not in any way evaluating the user, how 
well the user interact with the system, how skilled the user is etc. Our aim is mainly to 
improve the system and make the user interaction easier.   
 
After we have been in contact with You regarding our research study we would like to 
conduct a interview with You regarding Your experiences on the telemedicine project 
and the system used in this project. The interview will take place at Your work place 
or at a place convenient to You. 
 
The interview will be recorded on tape and the only ones who will have access to the 
data will be us conducting the interview and possibly our supervisor and examinator 
in Sweden. The tapes will after completion of this report be safely stored at our 
school.  
 
What You tell us will be handled confidentially. Your participation is voluntary and 
You can at any time stop the interview without an explanation. Once again we would 
like to clarify that we are not studying the skill of the user but only the user’s 
perception of the telemedicine project and if there have been any problems regarding 
its implementation. 
 
The result will be presented in our Final Year Project and will be accessible at 
University of Skövde’s library.  
 
Kindly regards, 
Åsa Ahlstedt & Terése Johansson 
 
-------------------------------------------  -------------------------------------- 
Åsa Ahlstedt    Terése Johansson 
XXX    XXX 
    
Supervisor in charge:   Participant:  
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Interview Questionnaire For Nurses 
 
General questions: 
 

1. How old are you? 
2. What education do you have? 
3. For how long time have you been a nurse? 
4. What are your tasks at your workplace? 
5. Are the tasks the same today as when you started work here? If not, how have 

these changed? 
6. For how long time have you been working at this workplace with the SIDA 

project? 
7. Did you have any experience of using the computer before joining the SIDA 

project? If yes, what kind of experience and how much? 
8. Do you have a computer at your home? 

 
Our description of the concept “telemedicine”: 
 
Telemedicine is the use of modern telecommunications and information technologies 
for the provision of clinical care to individuals at a distance and the transmission of 
information to provide that care. An example of telemedicine is when you enter the 
data about the MVC or BVC patients in the computer here at your workplace. This 
information can then be sent to the hospital (PMT) where doctors or nurses can take 
part of transferred data. The main motivation for the development of telemedicine 
services has been the desire to provide health services to persons whose access to 
health care is restricted for one or another reason. 
 
Specific question: 
 

1. According to you, what is the purpose with telemedicine in this specific 
project? 

2. What are your experiences of using telemedicine (IT-support) to 
perform/produce healthcare over distance?  
 

3. How often do you use the telemedicine equipment? 
4. What are your experiences of using the telemedicine equipment? 

 
5. How was the telemedicine equipment implemented? Can you tell us about 

your experiences regarding this? 
 

6. How much information where given to you in advance about the telemedicine 
project? 

7. Did you think the information was sufficient? What was lacking? What was 
good?  
 

8. Did you get any education in using the telemedicine equipment?  
a. If yes, how much? 
b. If yes, did you think that the education given to you were sufficient? 
 
c. If no, how did you feel not getting any education?  
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d. If no, why do you think you did not get any education? 
e. If no, do you think you had used the equipment more frequently if you had 
got education? 
 

9. Do you think telemedicine helps and enables your work? Describe in what 
ways… 

10. What are the benefits of having telemedicine according to you? 
 

11. What are the limitations of having telemedicine according to you?  
12. Is (was) there anything negative about the implementation/installation of 

telemedicine according to you? 
a. How do you think these negative things could have been reduced? 
 

13. How would you rate the ease or difficulty of using the telemedicine 
equipment?  

14. Is there anything else that could have helped you use the equipment more 
often? 
  

15. What factors influence you using the telemedicine equipment?  
16. What factors influence you not using the telemedicine equipment? 

  
17. Have you had an opportunity to influence and give your point of view about 

the telemedicine project? In what way and how was it treated from the ones 
responsible?  

18. Is the equipment designed according to your references? (language, work logic 
etc.) 
 

19. Do you think you have enough time given to work with the telemedicine 
equipment? 
 

20. Is there anything else you would like to add or complement to this interview?  
 

21. If we need to complete anything of importance afterwards, is it ok for us to 
contact you again?  

 
Thank you for your participation in this interview! 
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Interview Questionnaire For System Developer 
 
General questions: 
  

1. What kind of education do you have? 
2. How long experience do you have in the field of system development? 
3. What are your tasks here at this work place? 
4. Do you find that system development has changed concerning way of working 

during your time as a system developer? In what way? 
 
Specific question: 
 

1. What is telemedicine according to your opinion? 
2. Have you been working with telemedicine projects before? 

a) If yes, which role did you have in that/those project/s? 
b) If yes, what are your experiences from that/those project/s? 
 

3. According to you, what is the main motivation with telemedicine?  
 

4. What is the purpose with the telemedicine project that SIDA planned? 
 
5. For how long time have you been working with the SIDA project? 
6. What role do you have in this project? 

 
7. Have you been using any specific kind of method when implementing the 

telemedicine project? 
a) If yes, is the method tailored regarding the organisation’s conditions? 
 
b) If no, how come you didn’t use any method?  
c) If no, where there any drawbacks? 
d) If no, how did you manage without a method 
e) If no, who took the decision not to use any method? 
 

8. According to you, how important is it that users are involved in the 
implementation of telemedicine? 

9. Have the users in the SIDA project been involved during the implementation? 
a) If yes, how have they been involved? 
 
b) If no, why were they not involved? 
 

10. Have you experienced any challenges regarding the implementation of the 
telemedicine project? 

11. Do you think the users have experienced any challenges during the 
implementation of the telemedicine project? 
a) If yes, why do you think these challenges came up? 
b) If yes, how did the users express their challenges/experiences? 
c) If yes, did the users get any feedback regarding their experiences and how 
was this feedback given? 
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12. Have you experienced that the users had any problems accepting the 
telemedicine project? 

13. According to you, what issues do you find important so that the users are able 
to work effectively with the system? 
 

14. What are your lessons learned from this telemedicine project? 
 

15. Do you think there are any specific factors you have to consider when 
implementing a telemedicine project in a developing country comparing to in 
a developed country? 

16. Do you think there are any specific factors you have to consider when 
implementing a telemedicine project in a rural area comparing to urban areas? 

17. Is there anything you would do differently when implementing a telemedicine 
project in the future? 
a) If yes, why would you do it differently, what is the motivation for the 
changes?  
 

We have been studying a Swedish report regarding the barriers facing telemedicine. 
In this report they have identified three different categories of barriers (challenges) 
and one of those three are problems related to acceptance. In this category they 
recognized eleven sub-categories. After explaining these sub-categories to you, our 
question is if whether you can recognize these barriers in this specific telemedicine 
project? 
 
a) Mental barriers?  
The mental barriers may be of many different types and can be quite subtle. For 
example, some people involved in health care may see the advantages with 
telemedicine, verbally acknowledge the concept, but nevertheless oppose 
implementation. Opposition may also come from certain individuals whose 
motivation can be difficult to understand. The reasons for this type of behavior may 
vary in character. 
 
b) Fear of losing professional freedom? 
A fear that work will become less interesting can also be a reason that people oppose 
telemedicine. Another barrier is the unwillingness to open this service to outside 
inspection. This type of insight into the organisation may be experienced as a threat to 
professional freedom. Applications in telemedicine may be perceived as threatening 
since they often lead to mutual control.  
 
c) Unwillingness to change? 
Another barrier is related to conservative attitudes, which may be expressed as a lack 
of curiosity or inquisitiveness, and the inability to adapt to new things. Hence, there is 
wide scepticism toward new techniques and new technologies, particularly concerning 
non-medical technologies. 
 
d) Fixed on old ideas? 
“Generation” constitutes a major barrier as regards new technologies in general, not 
least telemedicine. The “older generation”, not necessarily a reflection of 
chronological age, is not oriented toward the transfer of expertise, but continues to be 
largely oriented toward the transfer of patients. 
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e) Guarding ‘territory’? 
“Territorialism” is a widespread problem in health services. Telemedicine 
applications may influence both the internal organisation and the healthcare structure 
as a whole. This may generate resistance and form a barrier. Telemedicine will enable 
more patients to remain at a lower care level. In some places, there will be fear of 
“losing” patients. These are highly charged issues, and individuals at different levels 
in the healthcare system will feel threatened. 
 
f) Development driven by technique freaks? 
A barrier to achieving acceptance arises when an area of application focuses too much 
on the technique itself. The fact that “technique freaks” are largely driving the initial 
development of telemedicine may constitute a problem. Hence, it is essential to 
involve people in the developmental process who are more interested in the content of 
IT. 
 
g) Technical barriers? 
Technical problems can be devastating when attempting to gain acceptance for 
telemedicine. Since scepticism is often widespread from the beginning, problems with 
the technology can completely undermine its acceptance. The technology must be 
user-friendly and operationally reliable, and everyone involved must receive 
appropriate education for implementation to succeed. 
 
h) Fear of computers? 
Experienced computer users view telemedicine as a natural tool, but those with a poor 
command of computers often view the technology as a problem. Furthermore, many 
write slowly and find computers to be time-consuming. The fear of computers is often 
viewed as an barrier toward the acceptance of telemedicine. 
 
i) Concern about medical quality? 
A limitation that creates much resistance, and may slow the progress of telemedicine, 
is that working via telemedicine does not allow clinicians to use all of their senses. 
Many clinicians also hold the opinion, for example, that a videoconference is an 
artificial meeting. They believe that the doctor and patient must meet in person to 
establish good contact. 
 
j) Concern about who has legal responsibility? 
Regarding the demand for documentation, responsibility, and confidentiality, there are 
no real differences between traditional working methods and telemedicine. 
Nevertheless, a consultation where text and images are sent, eg, by e-mail, is more 
formal than a telephone call. It creates a record. This may be a possible reason for 
concern. 
 
k) No natural demand?     
Another barrier relates to the fact there is no natural demand for telemedicine. Hence, 
it is important to disseminate information about the various telemedicine services. 
Furthermore, it is important to systematically assess the pilot projects now underway 
and disseminate information concerning the experiences from these projects. 
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Presentation av informanterna 
 
Bakgrundsinformation av de sjuksköterskor som deltog i intervjuerna 
 

 
 
 
 
Bakgrundsinformation av den systemutvecklare som deltog i intervjun 
 

Informant Ålder (år) 

Erfarenhet 
som 

sjuksköterska 
(år) 

Erfarenhet av 
tidigare arbete med 
dator innan SIDA-

projektet 

Dator hemma 

A 22  2 Ja Nej 
B 24  2 Nej Nej 
C 21  1 Nej Nej 
D 23   4 Nej Nej 
E 22  3 Nej Nej 
F 39  8 Nej Nej 

Informant Ålder 
(år) 

Erfarenhet som 
systemutvecklare 

(år) 

Erfarenhet av 
tidigare arbete 

med dator innan 
SIDA-projektet 

Dator 
hemma 

Systemutvecklaren 37 14 Ja Ja 
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Kvalitativ innehållsanalys enligt Philip Burnards fyra steg. 
 
Stage 1 
 
The text is read through by the researcher and ‘open coded’. Here, the researcher 
notes single words or short phrases, in the right hand marginal, that summarizes 
passages of data. The words or phrases should account for all of the data. 
 
Stage 2 
 
The words or phrases are grouped together and, if necessary, ‘reduced’. Reduction of 
the words and phrases involves crossing out repetitions and similar words and phrases 
so as to produce a list of headings that account for all of the data in the transcript. 
Custom and practice suggest that no more than 12 headings should be used. 
 
Stage 3 
 
Each of the ‘final’ set of categories is allocated a colour and each colour represents 
that of a fluorescent marking pen. Those coloured marking pens are then used to mark 
up the transcripts and, in this way, the entire transcript is divided up into categories. 
After the transcript has been marked up in this way, the researcher uses scissors to cut 
up the various coloured sections. These cuttings are then collected together and the 
researcher pastes them, in their groups, onto pages of A4 paper. In this way, the 
researcher has a complete, grouped set of pages, containing all of the analysed 
transcript. 
 
Stage 4 
 
After this analysis has taken place, the researchers task is to answer the ‘so what?’ 
question and to offer explanations for the groups that have emerged. It is at this stage 
that theory may or may not ‘emerge’ from the analysed text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa:  
Burnard, P. (1996). Teaching the analysis of textual data: an experiential approach. 
Nurse Education Today, 16(4), 278-281. 


