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Sammanfattning 
När verksamheter ska införa nya informationssystem uppstår det ofta problem som 
kan ha med sociala och organisatoriska effekter att göra. Problem kan även uppstå vid 
utvecklandet av informationssystem och då ofta vid slutet av systemutvecklingen eller 
när informationssystemet har tagits i drift. Problem med systemutveckling och 
införande av informationssystem kostar mycket tid och pengar för verksamheter. 
Detta arbete har som syfte att se om verksamheter kan dra nytta av liknande 
verksamheters erfarenheter av problem vid införande av ett nytt informationssystem. 

För att undersöka problemområdet har en litteraturstudie genomförts där det har 
identifierats ett antal problem med införande av ett nytt informationssystem inom 
hemsjukvården. Vidare gjordes en surveyundersökning där intervjuer användes för att 
intervjua distriktsveterinärer då det ansågs som en liknande verksamhet där båda åker 
ut på patientbesök. Sedan gjordes en jämförelse mellan de båda verksamheterna, detta 
för att se om det fanns några likheter, skillnader och eventuella risker med en sådan 
jämförelse. Det resultat som framkom visade att det fanns vissa likheter och även 
skillnader mellan de båda verksamheterna, några risker med en sådan jämförelse 
kunde dock inte påvisas. 

Nyckelord: Systemutveckling, informationssystem, användbarhet 
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1 Inledning 
Syftet med denna rapport är att se om verksamheter kan se på liknande verksamheters 
erfarenheter av problem vid införande av ett nytt informationssystem och på så sätt 
undvika att få samma problem.  

Ett informationssystem är enligt Andersen (1994) ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information och har till syfte att 
förmedla information i en verksamhet. Utvecklingen av ett informationssystem kallas 
systemutveckling och Bansler (1990) definierar systemutveckling på följande sätt: 

”Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesserna och 
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och införande 
av nya datasystem.” (Bansler, 1990, sid 6) 

Systemutveckling bedrivs ofta i syfte med att minska kostnaderna för verksamheten 
och effektivisera styrningen av den (Flensburg & Friis, 1999). Systemutveckling är en 
kostsam och tidsomfattande process för verksamheter och det gäller att informations-
systemet blir så bra som möjligt för att det ska kunna tjäna verksamheten. Problem 
vid systemutveckling visar sig ofta i slutet av processen eller när informations-
systemet har tagits i drift och då en stor del av investeringen redan har gjorts 
(Hökenhammar, 2001). Misstagen måste då rättas till och ändringarna kan bli 
komplicerade då mängden av det som skapats kan vara omfattande. Följden blir då att 
budgeten och tidsplanen överskrids eller att ambitionsnivån måste minskas 
(Hökenhammar, 2001). I värsta fall kanske systemutvecklingen måste avbrytas och 
satsat kapital går förlorat. För att undvika sådana problem kanske verksamheter kan ta 
lärdom av liknande verksamheters erfarenheter av misslyckade systemutvecklings-
projekt.  

När en verksamhet inför ett nytt informationssystem i dess organisationsstruktur, 
brukar det uppstå problem som handlar i lika hög grad om psykologi som om teknik 
(Soltesz, 1997). Tekniska förändringar medför olika typer av sociala och 
organisatoriska förändringar som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda 
individen och organisationen som helhet. Detta kan bidra till att informationssystemet 
inte utnyttjas på ett effektivt sätt, men det är en kostnadsfråga. Frågan är om den 
kortsiktiga vinsten väger upp förlusten av att informationssystemet på lång sikt endast 
utnyttjas på ett begränsat och ineffektivt sätt (Soltesz, 1997).  

Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland och Carey (1994) menar att användbarhet är 
ett centralt begrepp inom systemutveckling och att användbarhet handlar om att 
utveckla ett informationssystem som är lätt att lära och lätt att använda. System-
utveckling med användarmedverkan ökar allt mer och anses öka användar-
acceptansen av informationssystemet och att användarna blir mer positiva till 
förändringen (Lin & Shao, 2000). Om användarna ska involveras i systemutvecklings-
processen medför detta också att det kostar mer pengar och tid vid system-
utvecklandet och att extra personal måste tillsättas för de ordinarie anställdas 
arbetsuppgifter, vilket medför ännu mer utgifter. För verksamheter där pengar inte 
finns för att involvera användarna eller där användarmedverkan inte är möjlig, borde 
det vara bättre att titta på liknande verksamheter än att inte göra nåt alls då ett nytt 
informationssystem skall utvecklas. Det bästa lösningen kanske skulle vara att både 
titta på andra verksamheter och ha med användarna i systemutvecklingsprocessen för 
att utveckla ett bra och användbart informationssystem. 
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Rapportens upplägg är att först ge en grund till och förståelse för problemområdet. 
Därefter kommer problemet presenteras och vilka avgränsningar som gjorts och vad 
det förväntade resultatet antas att bli. Efter det presenteras vald metod och hur den har 
tillämpats. Rapporten avslutas med resultat, analys, slutsats, diskussion samt förslag 
på fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att ge en grund och förståelse för problemområdet. Då arbetet 
fokuserar på om liknande verksamheter kan lära av varann då de ska utveckla ett nytt 
informationssystem, kommer bakgrunden till en början att förklara vad ett 
informationssystem är. Vidare ges en förklaring till vad systemutveckling är och hur 
det går till, vilka problem som kan uppstå vid systemutveckling samt vilka 
intressenter som finns då ett informationssystem ska utvecklas. Det förklaras också 
vad användbarhet är och införande av ett nytt informationssystem samt olika problem 
som kan uppstå vid införande av nytt informationssystem i en verksamhet. Slutligen 
ges också några exempel på vad liknande verksamheter kan vara och vad de kanske 
kan lära av varandra. 

2.1 Informationssystem 
Ett informationssystem är enligt Andersen (1994) ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Ett informations-
system förmedlar information mellan människor och dess utseende och syfte kan vara 
mycket varierande men bör vara knutet till en viss arbetsuppgift. Vilken arbetsuppgift 
det gäller beror på vilken typ av verksamhet som använder informationssystemet. För 
exempelvis sjukvården kan det innebära hantering av patientjournaler, medan 
dagligvaruhandeln använder sitt informationssystem för beställning av varor. 
Andersen (1994) beskriver att ett informationssystem består av två delar: Information 
och system. Information kan beskrivas som upplysningar om hur människan tolkar 
data baserat på erfarenhet och regler. System kan beskrivas som ett givet mönster eller 
ordning gällande för ett specifikt sammanhang. Ett informationssystem är en tolkning 
av verksamheten där information samlas in från verksamheten och där information 
även returneras tillbaka till verksamheten (Andersen, 1994). 

Det går att skilja på två typer av informationssystem, det manuella och det maskinella. 
Det manuella är den information som dagligen förmedlas mellan medarbetarna och 
inte kräver några datoriserade hjälpmedel och det maskinella informationssystemet är 
den del av systemet som stöds av datorer (Andersen, 1994). Avison och Shah (1997) 
beskriver även skillnaden mellan det manuella och det maskinella informations-
systemet. De ser det som att informationssystemet är den del där informationen 
förmedlas mellan människor och den datoriserade delen är ett hjälpmedel för att göra 
detta. Citatet nedan förklarar innebörden av ett informationssystem enligt 
Buckingham (1987b i Avison & Fitzgerald, 2000), som också förklarar att ett 
informationssystem inte behöver vara datoriserat. 

”A system which assembles, stores, processes and delivers information to 
an organisation (or to society), in such a way that the information is 
accessible and useful to those who wish to use it, including managers, 
staff, clients and citizens. An information system is a human activity 
(social) system which may or may not involve the use of computer 
systems. “ (Buckingham, m.fl. 1987b i Avison & Fitzgerald, 2000, s.13) 

Enligt Andersen (1994) ska ett informationssystem tjäna verksamheten och bli en del 
av den för att hjälpa verksamheten till bättre resultat. Många informationssystem  
kanske inte uppfyller de krav som verksamheten vill uppnå, utan problem kanske 
uppstår vid införandet som gör att systemet inte används i den utsträckning som det 
var menat. För att undvika sådana problem skulle verksamheter kunna titta på andra 
verksamheters erfarenheter av problem och dra nytta av hur de löste problemen.  
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2.2 Systemutveckling 
Andersen (1994) menar att arbetet med att skapa ett informationssystem benämns 
systemutveckling. Bansler (1990) definierar systemutveckling på följande sätt: 

”Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesserna och 
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och införande 
av nya datasystem.” (Bansler, 1990, sid 6) 

Flensburg och Friis (1999) anser att systemutveckling är den process i vilken ett 
datoriserat informationssystem framställs. Goldkuhl (1994) tillägger att system-
utveckling inte enbart är utveckling av datasystem, utan innebär även en påverkan 
eller förändring av den verksamhet systemet är en del av. I detta arbete används 
Banslers (1990) definition av systemutveckling med Goldkuhls (1994) tillägg, då den 
även betonar organisationsutveckling i samband med informationssystemutveckling. 
Vilket för detta arbete anses som en viktig och korrekt aspekt. Att utveckla ett 
informationssystem kan inte göras utan att påverka organisationen där informations-
systemet ska användas i. 

Systemutveckling bedrivs ofta i syfte med att minska kostnaderna för verksamheten 
och effektivisera styrningen av den (Flensburg & Friis, 1999). Systemutveckling är 
ofta en kostsam och omfattande process för verksamheten och av den anledningen är 
det viktigt att informationssystemet blir så bra som möjligt och att kostnaderna blir så 
låga som möjligt. Genom att titta på andra verksamheters systemutveckling och dra 
lärdom av problem de stött på skulle kanske kunna bidra till att onödiga kostnader för 
problem skulle kunna undvikas. 

Hur systemutvecklingsarbetet ska bedrivas beror enligt Andersen (1994) i första hand 
på vilken typ av informationssystem som ska utarbetas, på verksamhetens syn på 
utvecklingsarbetet och på användarnas och systemutvecklarnas erfarenhet. Inom 
systemutveckling förekommer hjälpmedel som: Modell, metod, beskrivningsteknik 
och verktyg. Sammanhanget mellan begreppen modell, metod, beskrivningsteknik 
och verktyg kan beskrivas på följande sätt enligt Andersen (1994): 

”En modell består av ett antal faser (eller steg eller områden). En metod 
kan användas i en eller flera faser av modellen. En beskrivningsteknik kan 
användas i en eller flera metoder. Ett verktyg kan stödja användningen av 
en eller flera metoder och/eller en eller flera beskrivningstekniker.” 
(Andersen, 1994, sid 100) 

Andersen (1994) anser att en systemutvecklare måste vara utrustad med en allsidig 
”metod- och verktygslåda” och behärska mer än en metod. Likaså skall system-
utvecklaren ha förmåga att kunna bedöma vilka metoder, tekniker och verktyg som 
lämpar sig bäst i en viss situation, med särskilda problem och en särskild grupp 
användare (Andersen, 1994). Enligt Andersen (1994) inbegriper både system-
utvecklingen och det färdiga informationssystemet starkt i verksamheten och därför 
bör hjälpmedel användas med ett perspektiv som motsvarar deltagarnas perspektiv. 
De perspektiven kan vara:  

• Informationssystemets roll i verksamheten  

• Styrningen av utvecklingsarbetet 

• Vad som är de viktigaste arbetsuppgifterna  

• Arbetsfördelningen mellan olika intressentgrupper 
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• Sammanhanget mellan utvecklingen av informationssystemet och andra 
utvecklingsuppgifter 

• Om det är produkten eller processen som är den huvudsakliga avsikten med 
utvecklingsarbetet 

• Vilka sidor av verksamheten utvecklingsarbetet ska belysa när det avgörs vad 
informationssystemet ska göra för användarna 

Systemutvecklingsarbetet kanske skulle underlätta för en verksamhet om de tittade på 
en tillsynes liknande verksamhet på hur de har gjort vid val av hjälpmedel när det 
gäller perspektiven. Kanske skulle verksamheten komma fram till att det inte är ett 
egetutvecklat informationssystem som behövs utan ett standardsystem kanske skulle 
fungerar lika bra.  

När ett informationssystem ska utvecklas finns det en mängd olika modeller att tillgå 
och en modell kan ses som ett ramverk för hela utvecklingsarbetet (Andersen, 1994). 

2.2.1 Livscykelmodellen 

I systemutveckling finns flera olika traditionella systemutvecklingsmodeller och de 
vanligaste tillhör ”Life cycle”-typen, även kallad ”vattenfallsmodellen” och 
”livscykelmodellen” (Flensburg & Friis, 1999). Utvecklingsarbetet i livscykel-
modellen beskrivs med ett antal faser som enligt Avison och Shah (1997) består av: 
Förstudie, systemkartläggning, systemanalys, systemdesign, implementering och test 
och underhåll, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Livscykelmodellen efter Avison & Shah, (1997) 

I förstudien granskas, enligt Avison och Shah (1997), de nuvarande rutinerna som 
används i verksamheten. I denna fas beskrivs hur det existerande systemet ser ut och 
vilka förändringar och alternativ som kan vara aktuella. När denna undersökning 
gjorts sammanställs resultatet i en rapport baserat på den information som tagits fram. 
Därefter tar ledningen på företaget beslut om projektet ska drivas igenom eller inte.  

Systemkartläggningen är en mer detaljerad studie av verksamheten och det 
existerande informationssystemet. Problemen som i förstudien granskades ganska 
övergripande plockas fram i en mer detaljerad beskrivning samtidigt som andra 
problem lokaliseras. Enligt Avison och Shah (1997) läggs fokus på det som ska ingå i 
informationssystemet. Andersen (1994) tar upp systemkartläggningen och kallar 
denna för förändringsanalys. Vid förändringsanalysen utvärderas vilka förändringar 
och möjligheter verksamheten verkligen står inför. Det är kanske inte ett nytt 

Förstudie System- 
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System- 
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design 

Implement
ering 

Test och 

underhåll 



2 Bakgrund 

6 

informationssystem som är lösningen på verksamhetens problem utan det kanske är 
andra utvecklingsåtgärder som är mer lämpade att göra för att lösa problemet. Det kan 
t.ex. vara brister i organisationsformen, fel ansvarsfördelning eller samarbets-
svårigheter mellan de anställda (Andersen, 1994). Om en verksamhet tittar på en 
liknande verksamhet kanske de skulle kunna dra lärdomar av hur de har gjort i sin 
systemkartläggning. Det kanske finns några likheter och skillnader som skulle kunna 
vara användbara för verksamheten att komma fram till om det är ett nytt 
informationssystem som behövs eller få hjälp med att se om det kanske brister på 
något annat ställe i verksamhetens informationshanteringsrutiner. Det kanske är 
samarbetet mellan medarbetarna som gör att det nuvarande inte fungerar fullt ut och 
då kanske de skulle kunna ta lärdom av hur den andra verksamheten sköter sina 
informationshanteringsrutiner.  

Systemanalys är en vidare studie av problemområdet. I systemanalysen analyseras 
processer och data i det nuvarande informationssystemet. I analysfasen fastställs vad 
det kommande informationssystemet ska kunna utföra. Denna del benämns därför 
som systemutvecklingens vad-orienterade område (Andersen, 1994). System-
analysfasen består enligt Andersen (1994) av två delar: Verksamhetsanalys och 
informationssystemsanalys. I verksamhetsanalysen tittar systemutvecklarna på hur 
informationssystemet ska underlätta aktiviteterna i företaget och hur användarna ska 
passa in i informationssystemet. I informationssystemsanalysen görs en detaljerad 
beskrivning av vad informationssystemet ska innehålla dvs. systemutvecklaren tar 
reda på vad användarna ställer för krav på informationssystemet. Målet med analysen 
är att den ska utmynna i en kravspecifikation som sedan ska ligga till grund för 
designfasen (Andersen, 1994). Verksamheter skulle kanske kunna dra nytta av 
varandras verksamhetsanalyser och se om de har liknande aktiviteter i verksamheten. 
Verksamheter som exempelvis hemsjukvården och distriktsveterinärer som båda 
hanterar patientjournaler, där kanske distriktsveterinärer skulle kunna ha nytta av att 
se hur det fungerar för hemsjukvården och utnyttja deras fördelar och nackdelar med 
den sortens informationshantering. Även i informationssystemsanalysen skulle en 
verksamhet kunna titta på en annan verksamhet som har liknande funktioner för att se 
vad deras användare hade för krav på deras informationssystem och om de uppnått de 
kraven eller inte. På så sätt skulle de kunna använda sig av den informationen när de 
tar reda på vilka krav deras användare ställer på det informationssystem som skall 
utvecklas.  

Kravspecifikationen är ett dokument som ger en samlad bild över vilka krav 
användarna ställer på det framtida informationssystemet. Innehållet i krav-
specifikationen kan, enligt Andersen (1994) t.ex. vara att precisera vilka mål som ska 
uppnås dvs. beskriva avsikten med informationssystemet. I denna fas kanske en 
verksamhet skulle kunna dra lärdom av hur en kravspecifikation har sett ut för en 
verksamhet med tillsynes liknande funktioner. 

I systemdesignfasen sker själva utformningen av informationssystemet och enligt 
Andersen (1994) beskrivs fasen som det hur-orienterade området. Här bestäms vilken 
teknisk lösning som ska väljas. Att bestämma teknisk lösning menar Andersen (1994), 
är att bestämma vad i informationssystemet som ska utföras manuellt och vad som ska 
datoriseras. När det har bestämts skräddarsys en designlösning baserat på de val som 
gjorts (Andersen, 1994). I denna fas kanske verksamheter kan titta på varandra och se 
vilken teknisk lösning som verksamheterna valt, hur de fungerar och om de skulle 
kunna passa för den aktuella verksamheten. 



2 Bakgrund 

7 

Implementeringen är själva uppstartandet av det nya informationssystemet dvs. att det 
färdiga informationssystemet kopplas in i verksamheten och användarna kan börja 
använda det nya informationssystemet. I och med att implementeringen har skett 
påbörjas själva användandet och test- och underhållsdelen av informationssystemet. 
Därefter börjar utvecklingen om igen för att förbättra och utveckla informations-
systemet (Andersen, 1994).  

2.2.2 Problem vid systemutveckling 

Många systemutvecklingsprojekt är ofta problematiska, vilket brukar medföra en 
okontrollerad kostnadsökning och stora risker (Hökenhammar, 2001). En studie som 
gjorts på amerikanska företag visar på att följande orsaker anses vara vanliga problem 
i systemutvecklingsprojekt, vilka rangordnades efter vikt (Hökenhammar, 2001): 

• Ofullständiga krav – kraven måste vara väl specificerade redan i början av 
systemutvecklingen vid förstudien, kartläggningen och analysfasen för att det 
skall bli ett bra och användbart informationssystem och att inga missförstånd 
uppstår mellan utvecklare och beställare. 

• För liten användarmedverkan – användarna borde vara med i hela 
systemutvecklingen för att på så sätt lära sig mycket om systemutveckling och 
få tekniska kunskaper. Informationssystemet kan också bli mer accepterat av 
användarna och lättare att lära. 

• För lite resurser – det måste finnas tillräckligt med resurser (pengar, personal 
osv.) under systemutvecklingens alla faser för att kunna utveckla och få fram 
ett informationssystem. 

• Orealistiska förväntningar – användarna tror att när det nya informations-
systemet sätts igång kommer det att kunna göra ”allt”, detta problem måste 
fås bukt med tidigt i utvecklingen för att användarna ska vara positivt 
inställda till informationssystemet. 

• Bristande stöd från ledningens sida – ledningen måste vara med hela tiden 
och hela vägen i utvecklingen för att det ska ge ett bra resultat. 

• Ändrade krav – det kan ske under systemutvecklingens alla faser att kraven 
ändras. Det kan bl.a. bero på att verksamheten ändras under utvecklingens 
gång eller att personal byts ut. 

• Bristande planering – att planeringen brister märks ofta ganska tidigt i 
systemutvecklingen och följer sen ofta med under hela utvecklingen. 

• Förutsättningarna ändras – att förutsättningarna ändras kan ske under hela 
systemutvecklingen. Det kan bl.a. bero på att resurserna ändras (pengar, tid, 
personal osv.), att verksamheten ändras mm.  

• Bristande kunskaper om använd teknik – att systemutvecklarna har bristande 
kunskaper om tekniken vid utvecklandet kan förstöra hela informations-
systemet. Ett sådant problem måste tas om hand tidigt i utvecklingen för att 
resultatet skall bli bra. 

Problemen visar sig ofta i slutet av systemutvecklingen eller när informationssystemet 
har tagits i drift och då en stor del av investeringen redan har gjorts. Misstagen måste 
då rättas till och ändringarna kan bli komplicerade då mängden av det som skapats 
kan vara omfattande. Följden blir då att budgeten och tidsplanen överskrids eller att 
ambitionsnivån måste minskas (Hökenhammar, 2001). I många fall kanske det inte 
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finns mer pengar att tillgå, vilket kan innebära att företaget blir tvunget att leva med 
ett informationssystem som inte uppfyller förväntningarna eller i värsta fall måste 
systemutvecklingen avbrytas och det investerade kapitalet ses som förlorat 
(Hökenhammar, 2001). När det gäller problem vid systemutveckling borde 
verksamheter kunna se på andra verksamheter och vilka problem de har haft och hur 
de har löst dem. 

2.2.3 Intressenter 

Vid utveckling av ett informationssystem finns ett antal intressenter. Med intressenter 
menas de individer, grupper eller organisationer som kan påverka eller påverkas av 
utvecklingen av informationssystemet (Sharp, Finkelstein & Galal, 1998). Macaulay 
(1996) menar att det finns fyra olika kategorier av intressenter, dessa är: 

• Intressenter som är ansvariga för design och utveckling t.ex. projektledare, 
mjukvarudesigner osv. 

• Intressenter med finansiella intressen t.ex. marknadsförare, köpare osv. 

• Intressenter som är ansvariga för införande och underhåll av informations-
system i en organisation t.ex. systemförvaltare och utbildningspersonal. 

• Intressenter som har intresse i informationssystemets användning, alla former 
av användare. 

När det gäller begreppet användare, menar Avison och Fitzgerald (2000) att den 
termen ofta används som ett samlingsnamn för alla som arbetar med informations-
systemet och som inte ingår i den tekniska gruppen. I denna undersökning kommer 
det att fokuseras på slutanvändarna, då det är de som använder sig av informations-
systemet och då det är intressant att få veta deras åsikter vad gäller användarproblem 
med informationssystemet. 

2.3 Användbarhet 
Preece, m.fl. (1994) menar att användbarhet är ett centralt begrepp inom system-
utveckling och att användbarhet handlar om att utveckla ett informationssystem som 
är lätt att lära och lätt att använda. Enligt Nielsen (1993) associeras användbarheten 
till följande begrepp:  

• Lätt att lära – så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

• Effektivt att använda – när användaren har lärt sig informationssystemet måste 
det vara effektivt att arbeta med. 

• Lätt att komma ihåg – det måste gå att återkomma till informationssystemet 
efter en tids frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. 

• Få fel – användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om det ändå görs 
fel måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

• Subjektivt tilltalande – det skall kännas ”angenämt” att använda 
informationssystemet. Det skall kännas tilltalande att jobba med informations-
systemet, att helt enkelt tycka om det. 

Bevan, Kirakowski och Maissel (1991) menar att grunden för användbarhet utgörs av 
två viktiga aspekter, dessa är ”ease-of-use”, dvs. hur lättanvänt informationssystemet 
är med hänsyn till inlärningsförmåga, samt acceptans som innebär det faktiska 
användandet av informationssystemet av en specifik användare. Ease-of-use 
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fastställer om informationssystemet kan användas och acceptans bestämmer om 
informationssystemet kommer att användas och hur det kommer att användas (Bevan, 
m.fl., 1991). Vidare menar Bevan och Macleod (1993) att informationssystemets 
användbarhet inte räcker att diskuteras utan användbarhet är i högsta grad beroende av 
den miljö och sammanhang som informationssystemet ska användas i.  

Nielsen (1993) menar att användbarhet också inbegriper frågor om acceptans för 
informationssystemet, dvs. huruvida informationssystemet uppfyller de krav och 
önskemål som olika potentiella intressenter (användare, kunder, chefer etc.) kan ha. 
Hur väl informationssystemet accepteras beror på dess praktiska och sociala 
acceptans. Den sociala acceptansen handlar om huruvida informationssystemet kan 
accepteras etiskt och moraliskt för alla användargrupper. Den praktiska acceptansen 
inbegriper nyttan (hur informationssystemet kan användas för att uppnå ett specifikt 
mål), kostnad, support, tillförlitlighet och kompatibilitet med existerande 
informationssystem (Nielsen, 1993). 

Lin och Shao (2000) menar att om användarna involveras i utvecklingsprocessen kan 
det komma att påverka och förbättra deras attityder gentemot informationssystemet, 
vilket kan leda till att bättre användbarhet uppnås. Enligt Robey och Farrow (1982, i 
Lin & Shao, 2000) kan medverkande användare även ändra delar i informations-
systemet så att de stämmer med deras önskningar och behov, samt hjälpa till att 
utveckla ett informationssystem som anses vara betydelsefullt och personligt relevant. 
Användarmedverkan har enligt Lin och Shao (2000) länge ansetts som en viktig 
faktor för att ett informationssystem ska anses vara framgångsrikt och användbart. 

Att se på jämförbara verksamheter och se hur de har gjort m.a.p. systemutvecklings-
processen, borde vara ett sätt att uppnå bättre användaracceptans av informations-
systemet. Detta då användarmedverkan inte är möjlig eller också som ett komplement 
till användarmedverkan, vilket kanske skulle bidra till att bättre användaracceptans 
uppnås. Skulle användaracceptansen av informationssystemet öka, så skulle det i sin 
tur troligtvis medföra att användbarheten av informationssystemet ökar. 

2.4 Införande av ett nytt informationssystem 
Vid införande av ett nytt informationssystem gäller det att förankra och sätta in 
användarna i det nya informationssystemet. Förankring kan ske genom att följa de 
viktigaste faktorerna i förankringsprocessen, dessa är (Soltesz, 1997): 

• Information – att de berörda parterna får ta del av det som händer och sker. 

• Kommunikation mellan berörda parter – att de parterna pratar med varandra, 
så att inga missförstånd uppstår som kan ställa till det och skapa onödiga 
problem. 

• Delaktighet (på alla nivåer i organisationen) i beslut – att användarna får vara 
med och bestämma vad gäller det nya informationssystemet t.ex. utbildning, 
så att de känner sig delaktiga och viktiga för verksamheten. 

• Utbildning – ordentlig utbildning i det nya informationssystemet, så att det kan 
användas fullt ut och att användarna känner sig nöjda med informations-
systemet. 

Förankringen handlar i grunden om hur mycket tid och pengar företaget är berett att 
satsa, men om de anställda inte får tillräcklig utbildning i det nya informations-
systemet. Väger den kortsiktiga vinsten då upp för förlusten av att informations-
systemet på lång sikt endast utnyttjas på ett begränsat och ineffektivt sätt? En 
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verksamhet kan kanske titta på en liknande verksamhet och se vilka problem de har 
haft i förankringsprocessen och hur de har gjort för att lösa de problemen (om de har 
löst problemen). Exempelvis om det har blivit problem med delaktigheten, att de 
anställda känner att de inte har fått varit med och delta i processen, hur löste 
verksamheten då det? Hur löste de kommunikationen mellan alla parter, hade de 
veckomöten? Osv. 

2.5 Problem vid införande av ett nytt informationssystem 
När en verksamhet inför nytt informationssystem i dess organisationsstruktur brukar 
det uppstå problem, vilka kan visa sig i lika hög grad som psykologi som teknik 
(Soltesz, 1997). Tekniska förändringar medför olika typer av sociala och 
organisatoriska förändringar som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda 
individen och organisationen som helhet. Alla företag är unika, vilket betyder att de 
kan komma att stöta på unika problem när ett nytt informationssystem introduceras i 
dess organisationsstruktur, men också att det finns några vanligt förekommande 
problem, vilka är följande (Soltesz, 1997): 

• Oönskade sociala och organisatoriska effekter vid tekniska förändringar – 
tekniska förändringar kan skapa problem genom att förändra eller ersätta:  

– Auktoritetsstrukturen. 

– Beroendeförhållanden mellan individer, grupper och avdelningar. 

– Kompetenskrav. 

– Förändringar i psykosociala arbetskrav.  

– Förändringar i beslutsprocesser 

– Lösa upp tidigare beroendeförhållanden mellan avdelningar och skapa nya.  

– När det gäller de sociala relations- och kommunikationsmönster kan de 
förändras genom att en individs eller grupps kunskaper blir överflödiga när 
kunskaperna ersätts av ny teknik och medför att deras makt och status går 
förlorad. Omvänt kan också en individ eller grupp få högre status och makt 
genom att få nya arbetsuppgifter. 

• Motstånd mot förändringar hos anställda – Människor som står inför 
förändringar är ofta rädda för att förlora jobbet, arbetskamrater, sin status eller 
att de inte ska klara de nya arbetsuppgifterna.  

• Motsättningar under systemutvecklingsprocessen – Vid införande av nytt 
informationssystem kan det bli maktkamp mellan individer, grupper och 
avdelningar. Det finns alltid sociala grupper med olika värderingar, ideologier 
och intressen på ett företag. Dessa gruppers motsättningar och förhandlingar 
styr informationssystemets implementering, funktion och användning. 

• Teknikentusiasternas roll under systemutvecklingen – Många forskare anser 
att s.k. teknikentusiaster spelar en stor roll under systemutvecklingen och 
dessa är ofta specialister, dataexperter eller produktionschefer som är relativt 
nyanställda. Ofta utnyttjar de myter, föreställningar och rädslor som ledningen 
ofta har angående nytt informationssystem, för sina egna intressen och 
ambitioner och inriktar sig på kortsiktiga satsningar som ger snabb feedback. 

Bristen på utbildning av de anställda är också en viktig orsak till att problem uppstår 
vid införande av nytt informationssystem. Detta kan bidra till att informations-
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systemet inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Under förstudien skulle en verksamhet 
kanske kunna titta på en liknande verksamhet och se hur de har gjort vid införande av 
nytt informationssystem när det gäller exempelvis utbildning av anställda, var 
utbildningen tillräcklig eller saknades något väsentligt för att informationssystemet 
skulle användas fullt ut osv. På så sätt kanske verksamheten skulle kunna slippa att få 
ett informationssystem som inte utnyttjas för sin fulla kapacitet. 

2.5 Jämförbara verksamheter 
Med jämförbara verksamheter menas verksamheter som på något sätt utför liknande 
uppgifter, exempelvis hemsjukvården och distriktsveterinärer, som båda åker ut på 
patientbesök och utför något som skall registreras i ett informationssystem. 

En verksamhet som exempelvis distriktsveterinärer skulle kanske inte få ut så mycket 
om de skulle titta på en industriverksamhet, när det gäller att se deras erfarenheter av 
problem vid utveckling och införande av ett nytt informationssystem. De skulle 
troligtvis få ut mer om de tittade på en verksamhet som t.ex. hemsjukvården. 
Distriktsveterinärerna skulle kanske kunna se vilka metoder, verktyg och hjälpmedel 
som de använt sig av inom hemsjukvården vid utvecklandet av ett nytt informations-
system samt vilka problem de stött på under utvecklingens gång och att på så sätt 
försöka undvika få samma problem. När det sedan gäller införandet av ett nytt 
informationssystem skulle de kunna se vad hemsjukvården har för erfarenheter av 
problem gällande t.ex. inkörningsproblem av det nya informationssystemet och hur de 
gjort för att få bukt på de problemen. De skulle även kunna titta på vilken typ av 
utbildning de anställda har fått av informationssystemet och hur de hanterar olika 
sorters informationshanteringsproblem (t.ex. sekretess, medicinering osv.). 
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3 Problembeskrivning 
När verksamheter ska införa nya informationssystem i deras organisationsstruktur 
brukar de stöta på problem (Soltesz, 1997). Problemen har ofta att göra med 
oförutsedda sociala och organisatoriska effekter som kan uppstå när nytt 
informationssystem tas i bruk. Det kan även bli motstånd mot förändringar hos de 
anställda i och med att de ofta är rädda för att förlora jobben eller att de inte ska klara 
av de nya arbetsuppgifterna, vilket i sin tur även kan ge upphov till konflikter mellan 
de anställda. Problem kan också uppstå då så kallade ”teknikentusiaster” vill införa 
nya och ibland onödiga tekniska förändringar (Soltesz, 1997). Enligt Soltesz (1997) 
uppstår ofta dessa problem när systemutvecklingen av informationssystem domineras 
av ett teknikorienterat synsätt och att det ses som den styrande faktorn vid 
systemutvecklingen. Soltesz (1997) anser också att problemen kan uppstå då 
systemutvecklingsmetoder bygger på en rationell människosyn och att företags-
ledningar och anställda agerar utifrån orealistiska föreställningar istället för 
kunskaper. Vilket resulterar i ineffektiva åtgärder och motstånd mot förändringar. Att 
dra nytta av andra verksamheters erfarenheter vad gäller problem vid införande av ett 
nytt informationssystem. Torde bidra till att verksamheter skulle kunna undvika att 
sådana problem uppstår, som att det blir motstånd hos de anställda eller konflikter om 
resurser osv. och på så sätt öka användaracceptansen av informationssystemet.  

Informationssystemsutveckling kostar mycket pengar och tid och närmare hälften av 
alla stora informationssystemsutvecklingsprojekt avbryts p.g.a. överskridande av 
budget- och tidsramar (Hökenhammar, 2001). Att titta på andra verksamheter 
exempelvis m.a.p. hur de har gjort med utbildning av de anställda, hur sekretessen 
sköts osv. kanske skulle kunna bidra till att spara in på utgifterna. Att ha med 
användarna under utvecklandet av informationssystemet anses öka användar-
acceptansen av informationssystemet (Lin & Shao, 2000). Detta medför dock att det 
krävs mer pengar och tid vid systemutvecklandet och att extra personal kanske måste 
tillsättas för de ordinare anställdas arbetsuppgifter. I informationssystemsutveckling 
där användarmedverkan inte är möjlig, borde det vara bättre att titta på andra 
verksamheter än att inte göra något alls då ett nytt informationssystem skall utvecklas. 
Även i systemutvecklingsprocesser med användarmedverkan kanske det skulle vara 
bra att se på andra verksamheter för att få lite nya synsätt. Vilket torde kunna bidra till 
ett bättre utvecklat informationssystem.  

Att förankra och sätta in användarna i det nya informationssystemet för att överbrygga 
problem med användandet handlar i grunden om hur mycket pengar och tid verksam-
heten är berett att satsa. De viktigaste faktorerna i förankringsprocessen är att 
informera de berörda parterna och att de ska få känna sig delaktiga i beslut och få 
ordentlig utbildning i det nya informationssystemet (Soltesz, 1997). Genom att titta på 
andra liknande verksamheter som har erfarenheter av problem med att förankra 
användarna, så borde det kunna bidra till att verksamheten inte behöver hamna i 
samma situationer, vilket i sin tur borde bidra till att både tid och pengar sparas.  

3.1 Problemprecisering 

Vid införande av ett nytt informationssystem i en verksamhet är det svårt att förutspå 
problem. Men givet en viss verksamhet, borde det gå att få lärdomar av problem vid 
införande av ett nytt informationssystem genom att titta på liknande verksamheter och 
se vad de har för erfarenheter. Problempreciseringen lyder därför: 
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• Går det att jämföra och dra nytta av liknande verksamheters problem för 
att hitta likheter och skillnader och kan det finnas några risker med att 
göra det? 

3.1.1 Delmål 

För att komma fram till arbetets mål krävs att vissa delmål uppfylls. Nedan 
presenteras de delmål som ska leda fram till ett resultat: 

• Delmål 1: Identifiera problem med införandet av ett informationssystem 
för en verksamhet. 

• Delmål 2: Identifiera nuvarande samt troliga problem för ett framtida 
informationssystem för en tillsynes liknande verksamhet som verksam-
heten i delmål 1. 

• Delmål 3: Jämföra och analysera delmål 1 och delmål 2. 

3.2 Avgränsning 
Detta arbete kommer att avgränsas till att undersöka om verksamheter kan titta på 
liknande verksamheters erfarenheter av användarproblem vid införande av nya 
informationssystem. Teknologiska aspekter kommer inte att behandlas, då arbetet 
fokuserar på problematiken med mänskliga användarproblemaspekter. Under-
sökningen kommer även att avgränsa sig till slutanvändarna av informationssystemet, 
då det är dem som använder sig av informationssystemet. 

3.3 Förväntat resultat 
Syftet med denna rapport är att se om verksamheter kan se på liknande verksamheters 
erfarenheter av problem vid införande av ett eget nytt informationssystem. Då detta är 
en explorativ undersökning kan det vara svårt att förutspå vad resultatet kommer att 
bli. En hypotes är att undersökningen kommer att visa på att det finns flera likartade 
problem med införande av nytt informationssystem mellan verksamheterna och att det 
i viss mån skulle gå att dra nytta av en liknande verksamhets problem, men att det 
samtidigt är viktigt att se till skillnaderna mellan verksamheterna. Det trors dock inte 
kunna påvisas några risker med en sådan jämförelse om allt är klart definierat. 
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4 Metod 
Detta kapitel kommer att beskriva de metoder och tekniker som valts för att 
genomföra denna explorativa studie. Det kommer även att redogöras för de delmål 
som arbetet är strukturerat efter. 

Det finns några möjliga tekniker och metoder för informationsinhämtning som skulle 
kunna passa problempreciseringen. De teknikerna och metoderna är: Enkäter, 
intervju, litteraturstudier och survey, läs mer om de metoderna och teknikerna i  Patel 
och Davidson, 1994; Dawson, 2000; Bell, 1995. I detta arbete kommer dock 
metoderna litteraturstudie och survey med intervju som teknik att användas. Detta då 
de anses som bra metoder för informationsinhämtning för den aktuella problem-
preciseringen. 

4.1 Delmål 1  

För att uppnå delmål 1, som är att identifiera problem med införandet av ett nytt 
informationssystem för en verksamhet, kommer litteraturstudier att användas. 
Litteraturstudie har valts då det anses som en bra metod för att samla in information 
på och att den information som eftersöks i denna undersökning då oftast finns att 
tillgå i form av böcker, artiklar, Internetdokument eller andra skriftliga dokument.  

Med litteraturstudier avses att kunskap hämtas från böcker och tidskrifter samt 
rapporter. Litteraturgenomgången kräver tid, dels för att sökandet är tidskrävande och 
dels för att risken för att eftersökt litteratur inte finns tillgänglig (Patel & Davidson, 
1994).  

Den verksamhet som har valts till delmål 1 är hemsjukvården och då slutanvändarna 
av informationssystemet, alltså läkarna och sköterskorna som åker ut på patientbesök. 
Dessa valdes att titta på då undersökningen syftar till att titta på användarproblem vid 
införande av ett nytt informationssystem och då det är dem som använder 
informationssystemet. Med hemsjukvård menas en planerad insats i anslutning till 
medicinsk behandling eller sjukdomstillstånd som ges i den vanliga bostaden med 
dess speciella villkor och förutsättningar (Lindencrona, 2003). Hemsjukvård bedrivs i 
landstingens och/eller kommunernas regi och skall vara ett komplement till vård på 
sjukhus eller ett alternativ till sluten vård eller öppen vård på t.ex. en vårdcentral 
(Lindencrona, 2003). Hemsjukvården kan delas upp i två delar. Den basala (allmän 
hemsjukvård) och den specialiserade (avancerad medicinskt omfattande hem-
sjukvård), där den basala hemsjukvården är betydligt mer omfattande till patientantal 
än den specialiserade vården. Den specialiserade sjukvården bedrivs i landstingets 
regi medan den basala bedrivs på kommunal nivå (Landstingsrevisorerna, 2000).  

Litteraturstudier kan enligt Dawson (2000) delas upp i två delar: En litteratur-
undersökning och en litteraturpresentation. Med en litteraturundersökning menas att 
det letas efter, sorteras, administreras och systematiseras material. En litteratur-
presentation består, som ordet antyder av en presentation av det erhållna materialet.  

När den litteratur som anses vara användbar är inhämtad, är det viktigt att bedöma 
vilken nytta som den kan ge. All litteratur kommer förmodligen inte att gås igenom 
från pärm till pärm (Patel & Davidson, 1994), utan vissa böcker och artiklar räcker 
med att bara läsa vissa kapitel i. Det är sen viktigt att kritiskt granska det insamlade 
materialet och det är genom den kritiska granskningen som litteraturpresentationen 
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kommer att utvecklas (Dawson, 2000). Längre fram i denna rapport kommer 
materialet från litteraturstudien att presenteras. 

4.2 Delmål 2  
I delmål 2 kommer survey att användas med intervju som teknik för att identifiera 
nuvarande samt troliga problem vid införande av ett nytt informationssystem för en 
liknande verksamhet som verksamheten i delmål 1. Survey har valts då den oftast 
genomförs på en större avgränsad grupp, även kallad population (Patel & Davidson, 
1994; Bell, 1995). Den verksamhet som har valts att undersökas med survey är 
distriktsveterinärer. Detta då de tillsynes liknar hemsjukvården med att det i båda 
fallen åker hem en sjukvårdskunnig person till någon och där utför något som skall 
registreras.  

Distriktveterinärer arbetar på regeringens uppdrag med animalieproduktionens djur 
samt med sällskapsdjur och hästar. Arbetet innefattar djursjukvård, förebyggande 
djurhälsovård, djurskydd och smittskydd. Distriktsveterinärerna är officiella 
veterinärer vilket bl.a. innebär att de kan utföra gränskontrolluppdrag samt utfärda 
import- och exportintyg. Distriktsveterinärernas ledord är: Kompetens, engagemang 
och tillgänglighet (Jordbruksverket, 2004). Distriktsveterinärerna arbetar under 
Jordbruksverket som via generaldirektör och styrelse ansvarar för distrikts-
veterinärernas verksamhet. Distriktsveterinäravdelningen innefattar hela distrikts-
veterinärorganisationen med veterinärstationerna och distriktsveterinärenheten på 
Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2004). 

Intervju som teknik valdes för att respondenten skall kunna fråga intervjuaren om 
någon fråga är oklar och för att intervjuaren skall kunna ställa följdfrågor om det 
skulle bli aktuellt. När intervjuer används för att samla in information måste två 
aspekter beaktas, grad av standardisering samt grad av strukturering (Patel & 
Davidson, 1994).  Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt ostandard-
iserade intervjuer, innebär att intervjuaren formulerar frågorna själv under intervjun i 
den ordning som är lämplig för intervjupersonen. Vid standardiserade intervjuer 
ställer intervjuaren identiska frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. 
När det gäller struktureringen handlar det om vilket svarsutrymme intervjuobjektet 
får. En strukturerad intervju ger intervjupersonen litet utrymme att svara inom och vid 
ostrukturerade intervjuer lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att 
svara inom (Patel & Davidson, 1994). I detta arbete kommer intervjuerna att vara 
standardiserade, då ordningsföljden och valet av frågor är den samma för samtliga 
intervjupersoner. När det gäller struktureringen av frågorna, så kommer de att inledas 
och avslutas med frågor som är ostrukturerade och som låta intervjupersonen ha stor 
frihet i svaren. Huvudfrågorna kommer att vara strukturerade, där intervjupersonen är 
låst till vissa svarsalternativ, detta för att en jämförelse mellan intervjupersonerna 
lättare skall kunna utföras. Intervjuer är ett bra sätt att genomföra en kvalitativ 
undersökning på, det vill säga en undersökning där verbala analysmetoder används 
istället för statistiska metoder för att analysera materialet (Patel & Davidson, 1994). I 
detta arbete är det en kvalitativ undersökning som skall göras, då syftet är att se om 
liknande verksamheter skulle kunna titta på varandras erfarenheter av problem vid 
införande av ett nytt informationssystem. De intervjuer som kommer att genomföras 
kommer att spelas in för att det ska bli lättare att jobba med materialet och att inget 
viktigt glöms bort.  

När alla intervjuerna har genomförts och blivit nedskrivna, kommer de att samman-
ställas var och en för sig. En viktig faktor att ta hänsyn till vid sammanställning av 
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intervjumaterial är att intervjupersoner och organisationer inte skall kunna identifieras 
(Patel & Davidson, 1994). Därför kommer inspelningarna att raderas efter att de har 
skrivits ned på papper. 

4.3 Delmål 3  
När alla intervjuerna har sammanställts kommer de att jämföras med de problem som 
identifierades i litteraturstudien. Utifrån det presenterade resultatet kommer en analys 
att göras. Analysen innebär att identifiera likheter, skillnader samt olika mönster med 
de svar som framkommer under intervjuerna jämfört med de identifierade problemen. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel följer en redogörelse för hur arbetet har genomförts utifrån de metoder 
och tekniker som presenterades i kapitel 4.  

5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien innebar sökande av information kring problem vid införande av ett 
nytt informationssystem för hemsjukvården. Studien bedrevs genom sökande av 
vetenskapliga artiklar, dokument och böcker. Tidigare arbeten inom området har inte 
kunnat hittas, detta utesluter dock inte att några sådana arbeten inte finns. Samtal med 
Rose-Mharie Åhlfeldt (lärare på Högskolan i Skövde) har ägt rum, då hon är med och 
bedriver ett projekt inom hemsjukvården. Hon hade erfarenhet i några användar-
problem som fanns inom hemsjukvården gällande införande av nytt informations-
system som beaktades. Sågänger och Utbult (1998) presenterar en rad problem som 
vid införande av nytt informationssystem.  

De problem som har identifierats är: 

• Bristande intresse hos en nyckelgrupp som läkarna – De är inte intresserade 
av att utveckla ett nytt informationssystem, utan är nöjda med det de har nu. 

• Friktion mellan olika kulturer (vårdvärlden och datorvärlden) – Vårdvärlden 
förstår inte datorvärlden och vice versa. 

• Bräcklig grundutbildning inom området bland berörda yrkesgrupper – 
Användarna har inte fått tillräcklig utbildning i det nya informationssystemet 
för att kunna använda det till fullo. 

• Problem när det gäller användarkrav och upphandling – Användarna vet inte 
vad det är de behöver och vill ha och systemutvecklarna vet inte vad det är 
användarna efterfrågar. 

• Oklarheter kring sekretess – Hur sekretessen hanteras, om det är möjligt för 
obehöriga att komma åt informationen. 

• Brist på standardisering – Olika termer används för samma sak, hur 
informationen presenteras och överförs mellan olika informationssystem. Kan 
göra det svårare för användare att lära sig informationssystemet. 

• Frustration vad gäller uppkoppling av informationssystemet – Användarna 
blir frustrerade när de inte kommer åt informationssystemet och måste starta 
om det och försöka igen. 

Det visade sig vara väldigt svårt att hitta användbar information om det aktuella 
ämnet, men det valdes ändå att fortsätta undersökningen utifrån de problem som 
hittats. 

När litteraturstudien var färdig var det dags att börja med surveyundersökningen och 
upplägget på intervjufrågorna. 

5.2 Surveyundersökning med intervju  
Enligt Patel och Davidson (1994) bör en intervju inledas med neutrala frågor som 
behandlar bakgrundsvariabler som är viktiga att få information om. I detta arbete 
inleds intervjufrågorna med några inledande frågor om ålder på intervjupersonen, hur 
länge han eller hon har arbetat som distriktsveterinär och vilken datorvana intervju-
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personen har. Vidare anser Patel och Davidson (1994) att intervjuer även bör avslutas 
med neutrala frågor så som kommentarer eller tillägg till intervjun då det ger 
intervjupersonen möjlighet att tillägga sådant som denne anser är betydelsefullt. 
Mellan de inledande frågorna och de avslutande frågorna läggs de frågor som 
specifikt rör problempreciseringen i arbetet (Patel & Davidson, 1994). I detta arbete 
utformades de frågorna utifrån de identifierade problem som togs fram i litteratur-
studien. En version av frågorna skall ges till intervjupersonerna för att de lättare skall 
kunna följa med i intervjun (bilaga 1). Den som intervjuar skall ha en egen version av 
frågorna (bilaga 2). 

Nedan redovisas och motiveras de frågor som ingått i intervjun: 

Bakgrundsfrågor 

Fråga 1: Hur länge har du arbetat som distriktsveterinär? 

Syftet med denna fråga är dels att den skall fungera som en inledning för att få igång 
samtalet och dels att se om de följande svaren skiljer sig mellan mer eller mindre 
erfarna intervjupersoner. 

Fråga 2: Hur gammal är du? 

Syftet med denna fråga är att se om de följande svaren skiljer sig mellan olika åldrar 
på intervjupersonerna.   

Fråga 3: Vad anser du allmänt om att använda datorer? 

Syftet med denna fråga är att få reda på vad intervjupersonen tycker om datorer och se 
om det kan inverka på de följande svaren. 

Fråga 4: Vad anser du att det skulle kunna finnas för fördelar respektive nackdelar 
med ett nytt informationssystem eller att utveckla det nuvarande?  

Syftet med denna fråga är att låta respondenten få prata lite öppet kring 
informationssystem och se vad han eller hon har för inställning till utveckling av 
informationssystem. 

Huvudfrågor 

Följande frågor är baserade på de problem som identifierades i litteraturstudien och 
syftet är att se om respondenten också upplever dem som något problem. För att vikta 
följande frågor har följande fyragradiga skala använts: 1-Inte alls något problem, 2-
Obetydligt problem, 3-Medelstort problem, 4-Stort problem. 

Fråga 5: I vilken grad på en skala 1-4 anser du att det finns ett problem med 
bristande intresse hos distriktsveterinärer vad gäller utvecklande av ett nytt 
informationssystem eller utvecklande av det nuvarande? 

Fråga 6: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller bristande 
förståelse mellan djurvårdvärlden och datorvärlden?   

Fråga 7: I vilken grad anser du att den utbildning som givits för informationssystemet 
som används idag är tillräcklig?  

Fråga 8: I vilken grad anser du att det finns ett problem med hur sekretessen 
hanteras i informationssystemet? 

Fråga 9: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller 
standardiseringen av hur informationen presenteras och hanteras? 
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Fråga 10: I vilken grad anser du att det finns ett problem med åtkomsten av det 
nuvarande informationssystemet (svårt med uppkoppling osv.)? Om ett nytt 
informationssystem utvecklades tror du att det skulle bli några problem med 
uppkopplingen då? (t.ex. mobilt Internet) (Denna fråga togs med då det i 
hemsjukvården upplevs som ett problem, även om det i avgränsningen står att 
teknologiska aspekter inte avses). 

Fråga 11: I vilken grad anser du att det finns ett problem vad gäller användarkrav 
och upphandling vid utvecklande av nytt informationssystem eller vid utvecklande av 
det nuvarande? (Frågan ställs inte till alla respondenter, utan enbart till en 
respondent som anses ha inblick i vad gäller användarkrav och upphandling). 

Avslutningsfrågor 

Fråga 12: Anser du att det finns några likheter och eller skillnader av användandet 
av informationssystem mellan distriktsveterinärer och hemsjukvården? 

Fråga 13: Anser du att det finns några fördelar med att jämföra distriktsveterinärer 
med hemsjukvården? 

Fråga 14: Anser du att det finns några risker med att jämföra distriktsveterinärer 
med hemsjukvården? 

Syftet med dessa tre frågor är att låta respondenten tala av egen erfarenhet om vad han 
eller hon anser kan finnas för likheter, skillnader, fördelar och risker med att jämföra 
de båda yrkena. 

Fråga 15: Är det något du skulle vilja kommentera eller tillägga till intervjun? 

Syftet med denna fråga är att avsluta intervjun neutralt samt för att respondenten ska 
få möjlighet att komplettera med något som han eller hon anser är relevant. 

Fråga 16: Vill du ta del av resultatet? 

Syftet med denna fråga är för att det kan ligga i respondentens intresse att få ta del av 
resultatet från undersökningen. 

Fråga 17: Om jag skulle behöva komplettera något i efterhand, går det bra att jag 
kontaktar dig då? 

Syftet med denna fråga är att kunna komplettera uppgifter som kan vara 
betydelsefulla för sammanställningen. 

Tack för din medverkan! 

Att tacka respondenten är viktigt, då det är deras medverkan som gör undersökningen 
möjlig. 

5.2.1 Val av intervjupersoner 

När det gällde valet av intervjupersoner togs det kontakt med distriktsveterinärer i 
trakten kring Skövde. Detta för att slippa resa så långt och då det gällde att intervjua 
distriktsveterinärer ansågs det inte nödvändigt att sprida ut intervjuerna runt om i 
landet eftersom de arbetar på samma sätt och med samma informationssystem. När 
intervjufrågorna var färdiga bestämdes tid för intervjuerna via telefon och information 
(bilaga 3) om undersökningen faxades och mailades ut till de berörda personerna. Då 
en av intervjupersonerna inte hade tid för ett personligt möte, bestämdes att en 
telefonintervju istället skulle genomföras. Sammanlagt bokades det tid för sju stycken 
intervjuer.  
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5.2.2 Genomförande av intervjuer 

Den första intervjun som genomfördes gjordes via telefon och då det var den första 
intervjun fungerade den även som pilotinterju. Då frågorna fungerade som tänkt 
gjordes endast några korrigeringar med att lägga till ”eller att utveckla det 
nuvarande?” vid fråga 4, ”eller utvecklande av det nuvarande?” vid fråga 5 och ”eller 
vid utvecklande av det nuvarande?” vid fråga 11. Korrigeringarna som gjordes var för 
att förklara att det inte enbart innebar ett helt nytt informationssystem utan även 
utveckling av det nuvarande informationssystem som används. Intervjun tog cirka 30 
minuter att genomföra och den gjordes via högtalartelefon för att inspelning av 
intervjun skulle vara möjlig. Eftersom intervjufrågorna fungerade som tänkt, valdes 
det att ta med pilotintervjun i resultatet. De andra intervjuerna genomfördes på 
intervjupersonernas arbetsplatser och intervjuerna varierade tidsmässigt mellan de 
olika personerna allt från 15 minuter till 30 minuter. Alla intervjuerna kunde 
genomföras utan större avbrott och utrustningen fungerade som den skulle, alla 
intervjuerna kunde därmed bandas utan problem. 

5.3 Värdering av insamlat intervjumaterial 
Det insamlade materialet som resulterat från intervjuundersökningen bedöms vara 
jämförbart och användbart för detta arbete. Patel och Davidson (1994) anser att 
standardiserade intervjuer ger förhållandevis god reliabilitet och i det här fallet har 
intervjusituationerna varit lika, vilket därmed ökar jämförbarheten. Intervjuerna 
spelades även in vilket också anses öka reliabiliteten, genom att kunna spela upp 
intervjun om igen för att vara säker på att svaret uppfattats korrekt. Den första 
intervjun som gjordes ansågs som en pilotintervju, för att se om frågorna fungerade 
som tänkt. På detta sätt kan validiteten kontrolleras, alltså att ”instrumentet” fungerar 
som det är tänkt, i detta fall intervjuerna. Då intervjufrågorna fungerade som de skulle 
med enbart några mindre justeringar anses validiteten i denna undersökning som god. 
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6 Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer ett resultat och en analys av resultatet att redovisas från 
litteraturstudien, samt från de genomförda intervjuerna. 

6.1 Sammanställning av litteraturstudie 
Inom hemsjukvården används handdatorer med ett kommunanpassat informations-
system som heter Magna Cura. När distriktssköterskorna är ute på patientbesök, 
kopplar de upp sig direkt mot servern, där de har onlineläsning och onlineinskrivning 
på vissa delar i informationssystemet. Allt lagras direkt på deras server, inget är lagrat 
i handdatorerna och informationen skrivs bara ut vid speciella behov (Personlig 
kontakt med Lena Arnoldsson, utredningssekreterare i Tidaholms kommun). 

De problem som har identifierats är: 

• Bristande intresse hos en nyckelgrupp som läkarna – De är inte intresserade 
av att utveckla ett nytt informationssystem, utan är nöjda med det de har nu.  

Detta problem kan ha att göra med att många slutanvändare, som i det här fallet 
läkare och sköterskor, kanske inte har datorvana och är rädda för förändringar. 
Att de tror att informationssystemen krångligare om de utvecklar dem och p.g.a. 
det inte kan se några fördelar med utveckling. Detta kan ha att göra med att de 
inte förstår hur inforamtionssystemet ska fungera. Om det finns möjlighet till att 
ta med slutanvändarna i utvecklingen av informationssystemet kan det kanske 
bidra till att de blir mer intresserade av systemutvecklandet. Vilket troligtvis 
skulle leda till att användaracceptansen av informationssystemet ökar. Detta 
kräver dock att det finns tillräckligt med resurser för informationssystems-
utvecklingen.  

• Friktion mellan olika kulturer (vårdvärlden och datorvärlden) – Vårdvärlden 
förstår inte datorvärlden och vice versa. 

Detta problem är troligtvis ganska vanligt, att olika kulturer brister i förståelse 
mellan varandra. Problemet kan bero på att de inte är insatta i ”datorvärlden” och 
vice versa, att de använder termer och utryck som bara används inom den 
kulturen. När det finns friktion mellan ”kulturer” är det därmed säkert ganska lätt 
att det blir ofullständiga krav när kravspecifikationen skall utvecklas p.g.a. att de 
inte förstår varandra. Detta kan då leda till att informationssystemet inte blir som 
det var tänkt från början.   

• Bräcklig grundutbildning inom det här området bland berörda yrkesgrupper – 
Användarna har inte fått tillräcklig utbildning i det nya informationssystemet 
för att kunna använda det till fullo. 

Att det inte ges tillräcklig utbildning för hur informationssystemen ska användas 
är även det troligtvis ett ganska vanligt förekommande problem. Vissa människor 
kräver mer utbildning och träning än vad andra gör och sen kanske inte 
sjukvården vill avvara så mycket tid till utbildning. Det är även en kostnadsfråga, 
vilket bidrar till att ledningen måste vara med på att satsa på utbildning och att det 
finns resurser att tillgå. Detta för att bidra till att informationssystemet kan 
utnyttjas på bästa sätt. Resurserna kan dock ändras under systemutvecklingens 
gång, vilket kan göra att det inte finns tillräckligt med pengar kvar till ordentlig 
utbildning. 
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• Problem när det gäller användarkrav och upphandling – Användarna vet inte 
vad det är de behöver och vill ha och systemutvecklarna vet inte vad det är 
användarna efterfrågar. 

Problemet kan ha att göra med att de inte förstår varandra och att de som ska 
utveckla informationssystemet inte vet hur det fungerar i praktiken. Användarna 
kanske inte riktigt vet vad det är de efterfrågar eller att de kräver för mycket av 
informationssystemet. Kraven måste vara väl definierade i kravspecifikationen, så 
att det inte uppstår några missförstånd mellan utvecklarna och användarna. Kan 
hända att kraven ändras under systemutvecklingens gång eller att förutsätt-
ningarna ändras, vilket då kan leda till att det uppstår problem. 

• Oklarheter kring sekretess – Hur sekretessen hanteras, om det är möjligt för 
obehöriga att komma åt informationen. 

När det handlar om sekretessen inom sjukvården borde de ha bra skydd mot 
intrång exempelvis brandväggar, användarnamn, lösenord osv. då de hanterar 
mycket känslig information. Det ligger troligtvis mycket ansvar på sjukvårds-
personalen att se till att hantera informationen på rätt sätt. Att de loggar ut ur 
informationssystemet, så att ingen obehörig kan gå in och läsa i patient-
journalerna eller annan sekretessbelagd information. Problemet kan även ha att 
göra med systemutvecklarna, att de kan ha bristande kunskaper om tekniken de 
använder vid utvecklingen av informationssystem. Vilket då kan leda till att det 
uppstår brister i informationssystemet som gör att det inte är säkert för intrång. 

• Brist på standardisering – Olika termer används för samma sak, hur 
informationen presenteras och överförs mellan olika system. Kan göra det 
svårare för användare att lära sig informationssystemet. 

Hemsjukvården kanske använder andra informationssystem när de är inne och 
jobbar och andra när de är ute på patientbesök. Detta kan då bidra till att det blir 
krångligare att överföra informationen mellan de olika informationssystemen. 
Detta kan också ha att göra med att datorvärlden och vårdvärlden inte förstår 
varandra. Att de som utvecklar informationssystemet har använt andra termer 
gentemot dem som skall använda informationssystemet, alltså läkarna och 
sköterskorna. Kraven kanske inte heller har varit helt definierade i krav-
specifikationen, vilket även det kan ha bidragit till att det har uppstått problem. 

• Frustration vad gäller uppkoppling av informationssystemet – Användarna 
blir frustrerade när de inte kommer åt informationssystemet och måste starta 
om det och försöka igen.  

Problemet kan ha att göra med dålig täckning, vilket kanske försvårar 
uppkopplingen och åtkomsten av informationssystemet. Läkarna och/eller 
sköterskorna kanske inte har med sig informationen på papper ut till patienten, 
utan all information finns i datorn. Att i ett sådant läge inte komma åt 
informationssystemet och inte veta hur den information som behövs ska nås, utan 
måste starta om handdatorn, torde bidra till frustration hos användaren. Råder det 
också tidsbrist, blir troligtvis frustrationen större.   

När det gäller de identifierade problemen kan det hända att några av dem är något 
inaktuella, då ingen nyskriven litteratur kunde hittas.  
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6.2 Sammanställning av intervjuer 
Nedan presenteras en sammanställning av varje enskild intervju. För hänvisning till 
vilka intervjufrågor som har använts, se bilaga 1.  

Bakgrundsfrågor: 

Intervjuobjekt 1 (I1) är 43 år och har jobbat som distriktsveterinär sedan 1995, men 
sedan två år tillbaka arbetar I1 även som IT-samordnare. I1 använder datorn mycket i 
jobbet, men även hemma fast då mest med redigering. I1 tycker att datorn är ett bra 
hjälpmedel och ser positiva effekter med att använda datorn i arbetet som 
arbetsredskap. I1 berättade att de ganska nyligen har utvecklat sitt informations-
system, från att ha använt en Accessdatabas till att använda en Oracledatabas. Det 
positiva är att Oracledatabasen kan hantera data på ett mycket bättre sätt nu än 
Accessdatabasen kunde och synkroniseringen från användarna till Jordbruksverket är 
stabilare nu. Några förnyelser som de jobbar kontinuerligt med är olika typer av 
rapporter och andra typer av funktioner som stödjer användaren och som hjälper 
användaren att göra ett bra jobb. Några nackdelar med det nyutvecklade informations-
systemet kom inte I1 på, men däremot menar I1 att det alltid uppstår vissa 
inkörningsproblem när det byts datahanteringsprogram, annars var det bara fördelar 
med det nyutvecklade informationssystemet.  

Intervjuobjekt 2 (I2) är 25 år och har jobbat som distriktsveterinär i drygt ett år. I2 
anser att det är nödvändigt att använda datorn i jobbet och när det fungerar är det både 
bra och praktiskt. I2 tycker att datorn är ett vardagsredskap som gör att de både kan få 
och skicka information snabbare och som ersätter en dålig handstil. I2 tycker att det 
bara är fördelar med att informationssystemet utvecklas och att det hela tiden går 
framåt, vilket borde vara till det bättre. I2 säger också att nackdelarna med system-
utveckling är att det alltid uppstår vissa inkörningsfel när det introduceras ett nytt 
informationssystem, vilket medför merarbete och högre kostnader. 

Intervjuobjekt 3 (I3) är 37 år och har jobbat som distriktsveterinär ett år i Sverige och 
11 år i Finland med motsvarande tjänst. I3 tycker att datorerna underlättar arbetet och 
är jättebra när de fungerar, men att I3 har mycket att lära. När det gäller system-
utveckling av informationssystemet tycker I3 att de behöver utveckla deras kontakter 
med andra myndigheter online för att kunna kommunicera snabbare. I3 tycker också 
att informationssystemet är långsamt som det är nu och att det skulle behöva snabbas 
upp, men att risken finns ju att det blir ännu värre när de utvecklar saker. Men I3 ser 
egentligen inga nackdelar med utvecklande utan tvärtom, tror bara att de skulle vinna 
på det. 

Intervjuobjekt 4 (I4) är 33 år och har jobbat som distriktsveterinär sedan hösten 1998, 
men med ett års uppehåll för mammaledighet. I4 tycker att datorer är väldigt praktiska 
när de fungerar och att de är nödvändiga. I4 berättar att informationssystemet som de 
använder, Vet@ Journal, kompletteras av Vet@ Outlook som är ett mailsystem där de 
får mer praktisk information kontinuerligt och att Vet@ Journal är mer ett 
administrativt program. Båda programmen måste uppdateras kontinuerligt och särskilt 
Vet@ Journal som de arbetar med ute på fältet, då lagkrav, Eu-direktiv, svenska lagar 
osv. förändras. Sen är inte Vet@ Journal fullt utbyggt med alla funktioner som det är 
idag, utan det implementerades med ganska få funktioner. En nackdel med Vet@ 
Journal enligt I4 är att det implementerades i ett ganska omoget stadium, då det var 
lite bråttom med bättre krav på journalföring, journaluppgifter och djurdata in till 
Jordbruksverket. Informationssystemet implementerades fast det inte var moget, 
vilket har gjort att det kontinuerligt måste byggas ut med nya funktioner och då är det 



6 Resultat & Analys 

24 

inte säkert att samma systemutvecklare är engagerade hela tiden vilket gör att olika 
delar av informationssystemet blir skrivna på olika sätt funktionsmässigt. För vanliga 
användare fungerar det lika, men det är ett väldigt jobb för att få det att se likadant ut. 

Intervjuobjekt 5 (I5) är 54 år och har jobbat som distriktsveterinär i 20 år. I5 tycker att 
det går att ha stor nytta med datorer, men att det inte är något som I5 är uppvuxen 
med, så I5 får lära sig allting och märker att de yngre har lättare för datorerna 
eftersom de har lekt med datorer och dataspel. I5 tycker att det behövs mycket mer 
träning på att kunna utnyttja datorerna än vad de flesta som är insatta i det förstår. I5 
tycker att när det skall bytas informationssystem så tar det lång tid att rensa ut det 
gamla informationssystemet och att den omställningen är väldigt smärtsam. I5 tror att 
det är bättre att bygga på ett informationssystem som redan finns än att introducera ett 
helt nytt. I5 anser också att det skall satsas på ett så enkelt och användarvänligt 
informationssystem som möjligt och där de inte behöver komma ihåg så mycket i 
huvudet för att kunna använda det, för annars blir det inte använt. 

Intervjuobjekt 6 (I6) är 40 år och har jobbat som distriktsveterinär sedan 1999 och 
dessförinnan som veterinär sedan 1989. I6 använder datorn framförallt i jobbet och 
tycker att det är ett väldigt bra redskap att ha. I6 berättade att när informations-
systemet introducerades var det väldigt stökigt och att det tog ett tag innan det 
fungerade som det skulle, men om det berodde på dem som satt bakom datorerna eller 
programvaran visste inte I6. I6 tror att det säkert kan vara bra att få in ännu mer 
information i informationssystemet och på så sätt få ut mer av det som stoppas in, 
men att sådana utvecklingar får göras lite pö om pö för att inte de ska behöva sätta sig 
in i så mycket på en gång. 

Intervjuobjekt 7 (I7) är 56 år och har jobbat som distriktsveterinär sedan julen 1982. 
I7 använder praktiskt taget enbart datorn i jobbet och har numera lärt sig att använda 
den och insett att den faktiskt är ganska bra, men ibland kan bli väldigt frustrerad på 
den. I7 tror att det vore många fördelar med att utveckla informationssystemet, dels 
att göra det bättre och enklare med att kunna söka i diagnoslistan, men att det 
framförallt skulle behöva förenklas och snabbas upp för det är för rörigt. 

Analys av bakgrundsfrågor: 

Av de intervjuobjekt som har intervjuats jobbar samtliga som distriktsveterinärer och 
deras ålder varierar mellan 25 år och upp till 56 år. Yrkeserfarenheterna varierade 
också och var mellan 1 år upp till 22 år. Samtliga intervjuobjekt tyckte att datorn var 
ett nödvändigt hjälpmedel som underlättade arbetet, men I3 och I5 tyckte att de hade 
mer att lära och behövde mer träning. Inom hemsjukvården behövdes det också  mer 
utbildning av informationssystemet för att kunna utnyttja det fullt ut. Nästan alla 
intervjuobjekt kunde lätt bli frustrerade på datorerna då de inte fungerade, den känslan 
är troligtvis generell inom vilket yrke som helst där datorer används som krånglar. 
När det gällde utvecklingen av informationssystemet tyckte samtliga intervjuobjekt att 
det var positivt med utveckling och att informationssystemet kunde göras bättre. Men 
I6 ansåg att det skulle göras lite pö om pö för att de inte skulle behöva sätta sig in i så 
mycket på en gång. I1, I2, I5 och I6 menade att det alltid fanns inkörningsproblem när 
det introducerades nya informationssystem och att det tog lång tid att rensa ut det 
gamla, vilket medförde mer arbete och högre kostnader. I4 menade att det 
informationssystemet de använder idag, implementerades i ett ganska omoget stadium 
och med för få funktioner, vilket har krävt att det måste byggas ut hela tiden. Detta 
har då gjort att det inte är samma systemutvecklare som skriver programmen, utan de 
skrivs av olika systemutvecklare. Enligt Hökenhammar (2001) är detta ett ganska 
vanligt problem, att kraven ändras och personal byts ut. I3 och I7 tyckte att 
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informationssystemet måste snabbas upp och I5 ansåg att de borde satsa på att ha det 
så enkelt och användarvänligt som möjligt. Detta för att de inte skulle behöva komma 
ihåg så mycket i huvudet för att kunna använda informationssystemet. Ett sådant 
problem kan ha att göra med att det är problem med användarkraven, system-
utvecklarna vet inte vad det är distriktsveterinärerna efterfrågar och vice versa, även 
utbildning av informationssystemet spelar stor roll, att de har får lära sig 
informationssystemet ordentligt.  

Huvudfrågor: 

Fråga 5: I vilken grad på en skala 1-4 anser du att det finns ett problem med bristande 
intresse hos distriktsveterinärer vad gäller utvecklande av ett nytt informationssystem 
eller utvecklande av det nuvarande? 

I1 graderade frågan som en 2:a och menade att ju mer datamogna användarna blir ju 
mer märker de vilken nytta det är med ett datoriserat informationssystem. Om 
användarna saknar någon viss funktion eller rapport hör de av sig till system-
förvaltare/support. I1 menar att det finns väldigt få användare idag som inte är 
intresserade av informationssystemet utan vill ha nya funktioner och utveckling av det 
informationssystem som används idag. 

I2 graderade frågan som en 1:a och menade att det inte var något problem på deras 
station, men att det fanns andra stationer där det är ett stort problem och där de länge 
har vägrat att använda datorer. Men på denna station är det inga problem. 

I3 graderade frågan som en 2:a och tror att de flesta är med och vill utveckla 
informationssystemet, men att de även finns några ”gamla stofiler” som inte vill. 

I4 graderade frågan som en 2:a och berättade att från början mötte det här med datorer 
stort motstånd, men som det är nu är även de mest ”inbitna gamla stötarna” ganska 
positiva till datorer och vidareutvecklingen av informationssystemet. 

I5 graderade frågan som en 4:a och säger att de är datoriserade på den stationen, men 
att de flesta slår i från sig och inte vill ha datorerna med sig ut i bilarna, för att de 
anser att det verkar besvärligt och krångligt. I5 tror att folk bara slår i från sig det för 
att de inte vill framstå som idioter inför djurägarna när de ska skriva in data i 
journalerna och de kanske inte kan få det att fungera. I5 tyckte själv också att det var 
svårt att rent praktiskt förstå hur det skulle gå till att ha datorn i bilen, men fick hjälp 
med att spänna fast datorn utav en kollega. I5 tror dock att intresset finns bland 
distriktsveterinärer, men att de slår ifrån sig det för att de inte får den praktiska 
hjälpen som uppenbarligen behövs. 

I6 graderade frågan som en 3:a och berättade att det var ett problem att få folk att 
arbeta med datorer och att det fortfarande är långt ifrån alla som gör det, då det var 
många som inte hade någon datorvana när de införde datorer i bilarna. 

I7 graderade frågan som en 1:a och tror inte att det finns ett bristande intresse utan att 
det är bristande med tid. I7 tror att om de bara får mer tid och ersättning för den tid 
som de lägger ner, så skulle de kunna intressera sig mer för det. 

Analys av fråga 5: 

I1, I3 och I4 graderade denna fråga som en 2:a och tror att de flesta vill vara med att 
utveckla informationssystemet, men att det fortfarande finns några som är emot detta 
med datorer. I1 menade att ju mer datamogna användarna blir desto mer märker de 
vilken nytta det är med informationssystemet. I2 graderade frågan som en 1:a och 
menade att på deras station var det inga problem, men att det på andra stationer var 
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stort motstånd mot datorer i bilarna. Kan hända att detta problem även fanns inom 
hemsjukvården, att de motsatte sig att ha med handdatorer ut till sina patienter. I6 som 
graderade frågan som en 3:a berättade att det i början var svårt att få folk att använda 
datorer i bilarna och att det fortfarande är långt i från alla som gör det, men att detta 
troligtvis beror på att det inte var många som hade någon datorvana innan de införde 
datorer i bilarna. I5 graderade frågan som en 4:a och tror att motståndet mot datorer i 
bilarna beror på att de inte vill framstå som idioter inför djurägarna om de inte kan få 
informationssystemet att fungera, men också att de inte vet hur det praktiskt ska 
fungera t.ex. hur datorn ska sitta i bilen. I7 graderade frågan som en 1:a och tror inte 
att det finns något bristande intresse, utan att det inte finns tillräckligt med tid. I7 tror 
att intresset skulle öka om de skulle få mer tid och ersättning för den tiden som de 
lägger ner på informationssystemet. Inom hemsjukvården har de troligtvis varit med 
om större och mer utveckling, vilket kan ha bidragit till att det bristande intresset vad 
gäller utveckling av informationssystemet. Medan distriktsveterinärerna kanske bara 
är i början av vad hemsjukvården är och har på så sätt inte hunnit vara med om lika 
mycket utveckling. Om användarna får vara med under systemutvecklingen kanske 
det skulle kunna bidra till att intresset ökar. På detta sätt torde även användbarheten 
och användaracceptansen av informationssystemet öka. Detta kräver dock att det finns 
tillräckligt med resurser att tillgå. 

Nedan visas en grafisk presentation av fråga 5, figur 2. 
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Figur 2: En grafisk presentation av fråga 5. 

Fråga 6: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller bristande 
förståelse mellan djurvårdvärlden och datorvärlden? 

I1 graderade frågan som en 1:a. I1 menar att på den positionen som I1 arbetar på idag 
så är I1 den länken mellan de praktiserande distriktsveterinärerna och system-
utvecklarna och att den kommunikationen fungerar mycket bra. Nu har de egna 
systemutvecklare på Jordbruksverket, men tidigare använde de sig utav ett företag i 
Norrland och då var det betydligt svårare med kommunikationen. 

I2 graderade frågan som en 3:a. I2 kan märka av bristande förståelse mellan 
djurvårdvärlden och datorvärlden om samtal sker med en person som har kunskap om 
datorer och då den personen använder datortermer. Vidare har också I2 svårt att 
försöka se framför sig hur det ser ut i datorn när den personen försöker beskriva 
något. 
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I3 graderade frågan som en 4:a. I3 tycker att de som utvecklar informationssystemet 
inte vet hur det fungerar i praktiken och att det är där det brister i förståelse. 

I4 graderade frågan som en 2:a och menar att de som tar emot djursjukdatan på 
insidan på Jordbruksverket har glömt hur arbetet går till på fältet och även de som 
utformar regler och sådant. I4 menar att de kan ställa för höga krav på hur datan skall 
se ut när den kommer in, men det är inget som programmerare och systemutvecklare 
kan göra något åt. 

I5 graderade frågan som en 2:a och menar att det går att lösa.  

I6 graderade frågan som en 2:a och tycker att de har en bra support som förstår deras 
problem och gör det bästa av situationen. 

I7 graderade frågan som en 4:a och tycker att det är stora problem med förståelsen 
mellan djurvårdvärlden och datorvärden, som gör att de inte utnyttjar datorerna som 
de borde kunna utnyttjas.  

Analys av fråga 6: 

I4, I5 och I6 graderade denna fråga som en 2:a och tyckte att det var ett obetydligt 
problem som går att lösa, men I4 menade att de som tar emot djursjukdatan på 
Jordbruksverket ställer för höga krav på dem med hur datan ska se ut när den kommer 
in. I3 och I7 graderade denna fråga som en 4:a och menade att de som utvecklar 
informationssystemet inte förstår hur det fungerar i praktiken. I2 graderade frågan 
som en 3:a och tyckte att det kunde märkas om det skedde ett samtal med en 
datakunnig person. I1 menade att detta var inget problem och att I1 var den länken 
som förmedlade informationen mellan distriktsveterinärerna och systemutvecklarna. 
Kan hända att när hemsjukvården började utveckla sitt informationssystem kanske 
friktionen mellan datorvärlden och vårdvärlden var större än vad den är nu. Fler 
personer kanske utbildar sig inom data nu, för att kunna bli den länken som I1 är, att 
ha kunskap om båda världarna.  

Nedan visas en grafisk presentation av fråga 6, figur 3. 
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Figur 3: Grafisk presentation av fråga 6. 

Fråga 7: I vilken grad anser du att den utbildning som har givits för informations-
systemet som används idag är tillräcklig? 
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I1 graderade frågan som en 2:a och sa att frågan kan besvaras på två sätt, att förut var 
den inte tillräcklig, men att det sedan januari i år har påbörjats en tvådagars utbildning 
för alla distriktsveterinärer som berör både allmänna datakunskaper och kunskaper 
som rör informationssystemet. 

I2 graderade frågan som en 2:a och sa att i början var det ett problem för I2 fick ingen 
utbildning utan enbart ”internutbildning” av kollegorna som berättade hur I2 skulle 
göra. I2 klarar det dagliga arbetet, men känner inte till finesserna med informations-
systemet. 

I3 graderade frågan som en 4:a. I3 har inte fått någon utbildning, utan bara genom 
kollegor som har sagt ”tryck där” och ”tryck där”. I3 tycker absolut att de måste få 
mer utbildning. 

I4 graderade frågan som en 3:a och berättar att de nyutexaminerade som har börjat 
jobba som distriktsveterinärer inte har fått någon utbildning i informationssystemet 
och för att få ut det mesta av informationssystemet måste de få utbildning. 

I5 graderade frågan som en 3:a och tycker att den utbildning de har fått i stor 
utsträckning är otillräcklig och det har I5 också framfört till vederbörande, så nu har 
de satt in ett kompletteringsutbildningsprogram. I5 har själv varit på det utbildnings-
programmet och berättade att utav ca 15-20 personer, så var det bara 2 som redan 
hade datorn i bilen. Det var fullständigt klart att de flesta var i stort behov av 
utbildningen tycker I5 och menar vidare att det inte räcker med de kurserna de får, 
utan sen sitter de själva i bilarna och har ingen att fråga och då är ju datorn värdelös 
om de inte vet vad de ska göra. 

I6 graderade frågan som en 1:a. I6 var själv inte med på den första utbildningen, 
eftersom I6 inte jobbade där då, utan har fått lära sig på plats, men tycker att den 
utbildning som har varit efteråt har varit bra. 

I7 graderade frågan som en 4:a och tycker att den är alldeles för dålig.  

Analys av fråga 7: 

De flesta av intervjuobjekten tyckte att den utbildning de fått inte var tillräcklig och 
att de skulle behöva mer för att kunna få ut mer av informationssystemet. I2 och I3 
berättade att de inte hade fått någon utbildning alls i informationssystemet, utan att 
deras kollegor har visat dem hur de ska göra. I1 berättade att de i januari i år har 
påbörjat en tvådagars utbildning av informationssystemet och även allmän data-
kunskap. I5 hade varit på den utbildningen och menade att de flesta som var på den 
kursen var i väldigt stort behov av utbildningen, men att de ändå behöver mer 
utbildning för att de ska klara av informationssystemet när de sitter själv i bilarna och 
inte har någon att fråga. Problem med utbildning inom informationssystemen är 
troligtvis vanligt. Inom hemsjukvården kanske de har mer invecklade informations-
system än vad distriktsveterinärerna har och behöver på så sätt mer utbildning. Även 
tid och pengar spelar in i hur mycket utbildning som ges för informationssystemet.  

Nedan visas en grafisk presentation av fråga 7, figur 4. 
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Figur 4: Grafisk presentation fråga 7. 

Fråga 8: I vilken grad anser du att det finns ett problem med hur sekretessen hanteras 
i informationssystemet? 

I1 graderade frågan som en 1:a och berättade att databasen krypterar informationen 
som går över och att lösenord används vid inloggning till informationssystemet osv. 
I1 berättade också att risken för att informationen ska komma till någon otillbörlig är 
liten om allt hanteras på korrekt sätt och att det ligger mycket på användaren vad 
gäller sekretessen. 

I2 graderade frågan som en 1:a och tycker inte att det är något problem, för de loggar 
in med personligt användarnamn och lösenord. I2 menar att en obehörig person inte 
har tillgång till uppgifter, såvida de inte har lämnat datorn på med journalsystemet 
uppe. Vad gäller informationen som skickas över till Jordbruksverket så förutsätter I2 
att de har brandväggar och annat som skyddar mot intrång.  

I3 graderade frågan som en 3:a och tycker att det är lite för enkelt att komma in i 
deras journaler. I3 har ibland en känsla av att inte vilja skriva in riktigt känsliga bitar i 
journalen för att det är för många ögon som läser den. 

I4 graderade frågan som en 2:a. I4 menar att om personalen hanterar allt rätt och att 
inget blir stulet, så är det inga problem. 

I5 graderade frågan som en 1:a och tycker inte det är något problem. 

I6 graderade frågan som en 2:a. I6 vet inte hur sekretessen fungerar, men tycker att 
det är ett obetydligt problem och om någon vill komma in i informationssystemet så 
kommer de väl ändå in. 

I7 graderade frågan som en 1:a och säger att I7 inte har funderat på det, men upplever 
det inte som ett problem.  

Analys av fråga 8: 

När det gällde sekretessen ansåg I1, I2, I5 och I7 att det inte var något problem och I4 
och I6 ansåg att det var ett obetydligt problem. De menar dock att det är mycket upp 
till användaren att hantera informationen på rätt sätt och inte låta datorn stå på med 
känsliga uppgifter. I3 däremot ansåg att det var för enkelt att ta sig in i informations-
systemet och hade en känsla av att inte vilja skriva in riktigt känsliga bitar, då det är 
många som läser den informationen. När det gäller sekretessen inom human-
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sjukvården kan hända den är svårare att hantera än vad den är inom djursjukvården. 
Det kanske är fler som vill åt den sekretessbelagda informationen inom human-
sjukvården än inom djursjukvården.  

Nedan visas en grafisk presentation av fråga 8, figur 5. 
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Figur 5: Grafisk presentation av fråga 8. 

Fråga 9: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller standard-
iseringen av hur informationen presenteras och hanteras? 

I1 graderade frågan som en 2:a. 

I2 graderade frågan som en 1:a. I2 tycker att det inte går att missförstå något i 
informationssystemet. I2 tycker att informationssystemet har tydliga knappar och är 
lätt att navigera i. 

I3 graderade frågan som en 2:a och har inte upplevt det som något större problem. 

I4 graderade frågan som en 3:a och berättade att Vet@ Journal ingår som en del av ett 
större informationssystem, kallat Vet@ system och där de olika delsystemen har lyfts 
fram parallellt med olika systemutvecklare. Då är det ofta så att tabeller eller fält som 
de ser i sina applikationer kan heta något som är logiskt för dem, men inte med vad 
tabellerna heter på ”insidan”. I4 menar att det kan vara svårt att prata med system-
förvaltare för andra informationssystem och förstå vad de menar. 

I5 graderade frågan som en 3:a och menar att det som de vill ha ut utav 
informationssystemet är att kunna titta på diagnoser och behandlingar och sådant och 
då bör det vara så standardiserat som möjligt. I5 tycker att det finns ett problem med 
att det i olika sammanhang ska göras på olika sätt för att komma vidare i 
informationssystemet, så ju mer det går att standardisera sökvägarna desto bättre vore 
det. 

I6 graderade frågan som en 1:a, men tycker att söksystemet är dåligt och behöver 
förbättras. 

I7 graderade frågan som en 4:a och menar att informationssystemet är för luddigt. 

Analys av fråga 9: 

I2 och I6 tyckte inte att det var något problem med standardiseringen av 
informationssystemet, men I6 tyckte däremot att söksystemet var dåligt och kunde 
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göras bättre. I1 och I3 tyckte att det var ett obetydligt problem. I4 och I5 tyckte det 
ofta var ett problem. I4 menade att de olika delsystemen lyfts fram parallellt med 
olika systemutvecklare, vilket gör att det kan vara svårt att prata med systemförvaltare 
för andra system och förstå vad de menar. I5 tycker att det finns ett problem med att 
det i olika sammanhang ska göras på olika sätt för att komma vidare i systemet. I7 
tyckte att standardiseringen var ett stort problem och menade att informationssystemet 
var för luddigt. Inom hemsjukvården används mobilt Internet till viss del, men kan 
hända att de har olika informationssystem när de är ute på patientbesök och andra när 
de är ”inne” och arbetar. Vilket skulle kunna försvåra informationsöverföringen 
mellan de olika informationssystemen. Sen kanske det skiljer sig mellan 
humansjukvården och djursjukvården vad gäller olika termer för olika saker. Att de 
inom humansjukvården använder mer olika termer för samma sak än vad de gör inom 
djursjukvården. 

Nedan visas en grafisk presentation av fråga 9, figur 6. 
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Figur 6: Grafisk presentation av fråga 9. 

Fråga 10: I vilken grad anser du att det finns ett problem med åtkomsten av det 
nuvarande informationssystemet (svårt med uppkoppling osv.)? Om ett nytt 
informationssystem utvecklades tror du att det skulle bli några problem med 
uppkopplingen då? 

I1 graderade frågan som en 2:a och menade att det beror sig på vilka 
uppkopplingsmöjligheter som ges, då distriktsveterinärerna är utspridda i hela landet. 
I1 berättade att de på fler och fler ställen har ADSL (bredband) med trådlös 
uppkoppling vilket fungerar bra, men att de på många andra ställen enbart har 
modemuppkoppling. Där de har modemuppkoppling är problemen att de är slöare och 
även att kommunikationen lättare bryts. 

På följdfrågan svarade I1 att som tekniken ser ut idag så skulle det inte fungera med 
mobilt Internet för att den tekniken inte finns i Sverige idag. 

I2 graderade frågan som en 3:a och säger att de inte är uppkopplade när de använder 
informationssystemet utan att det finns i datorerna, men att de en gång om dagen 
måste koppla upp sig mot Internet och föra över dagens jobb till Jordbruksverket och 
även få tillbaka kollegornas jobb. I2 säger att den uppkopplingen ofta brukar vara ett 
problem, dels för att deras ADSL kan krångla och dels att Jordbruksverkets server 
ibland ligger nere. 
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I2 kunde inte svara på följdfrågan. 

I3 graderade frågan som en 4:a och säger att det krånglar mer än det fungerar. 

I3 tycker att det vore bra med mobilt Internet, men att det lilla I3 har arbetat med 
deras datorer så har det krånglat mer än det fungerat, så I3 tror att det skulle bli ett 
problem. 

I4 graderade frågan som en 2:a och menar att det bara är problem när servern är nere 
för reparation. 

Vad gäller följdfrågan menar I4 att det inte är möjligt med mobilt Internet då de 
jobbar på mycket obekväma ställen och att de inte har täckning över allt i hela landet, 
nu i alla fall.  

I5 graderade frågan som en 3:a. I5 berättade att de behöver ett telefonjack för att 
kunna koppla upp sig och föra över data och hämta data mot den stora databasen och 
att de flesta gör detta på stationen. I5 berättade också att de kan ta med sig datorerna 
hem och göra överföringen hemma, men att det bara är ett fåtal som gör det p.g.a. att 
de inte vet hur de ska göra. I5 menar att de måste få mer träning på att göra saker för 
att kunna klara av att göra det själv sen. I5 tycker att detta vore ett problem för dem 
som tycker att de ska använda datorerna mer. 

Vad gäller följdfrågan tror I5 att det skulle bli ett problem med uppkopplingen, att det 
skulle ta tid och inte fungera och då skulle folk bli sura.  

I6 graderade frågan som en 1:a och menar att det händer väl en och en annan gång att 
de får synkronisera om, men att de på det stora hela fungerar bra. 

Vad gäller följdfrågan så tror I6 att det kan bli ett problem eftersom det ibland även är 
svårt att ringa med mobilen. Vidare förstår inte I6 vitsen med att ha direktuppkoppling 
i bilen mer än just betalningsmässigt, att de skulle införa kortterminaler i bilarna och 
då få uppkoppling. 

I7 graderade frågan som en 1:a och menar att informationssystemet säkert kan göras 
bättre, men att de är så vana vid det informationssystemet nu.  

I7 var emot datorerna i början och är inte intresserad av att bli uppkopplad mot 
Internet i bilen. I7 tror att det skulle bli ännu bökigare och stökigare och att de skulle 
lägga ner mer onödig tid på att knappa på datorn då de är ute hos en kund. 

Analys av fråga 10:  

I6 och I7 menade att det inte var något problem med åtkomsten av informations-
systemet, men att det säkert kan göras bättre, fast de är vana vid det som det var nu. I1 
och I4 ansåg att det var ett obetydligt problem som berodde på vilka uppkopplings-
möjligheter som gavs, om de hade bredband eller modem. I4 menade att det bara var 
problem när servern var nere för reparation. I2 tyckte att uppkopplingen ofta 
krånglade, dels för att deras ADSL brukade krångla och dels för att servern kunde 
ligga nere. I5 tyckte att de behövde mer träning på att lära sig var de kunde koppla 
upp sig någonstans och att det vore ett problem för dem som ansåg att de borde 
använda datorerna mer. I3 ansåg att det var ett stort problem och att det krånglade mer 
än det fungerade. Vad gällde följdfrågan trodde de flesta av intervjuobjekten att det 
skulle bli ett problem med uppkopplingen, då de arbetar på så många obekväma 
ställen. Inom hemsjukvården använder de mobilt Internet, vilket kan bidra till att det  
kanske krånglar mer med åtkomsten av informationssystemet än vad det gör för 
distriktsveterinärerna. De har sitt direkt i datorn och gör överföringarna till servern 
när de är inne på stationen. Om distriktsveterinärerna i framtiden får tillgång till 



6 Resultat & Analys 

33 

mobilt Internet kommer det troligtvis att krångla med åtkomsten av informations-
systemet för dem, då de arbetar på så obekväma ställen. Det kan hända att tekniken 
har gått framåt så pass mycket då, att det har blivit bättre med täckningen. Vilket kan 
bidra till att det kanske inte krånglar så mycket med åtkomsten av informations-
systemet. Distriktsveterinärerna skulle i det här fallet kunna titta på vad hem-
sjukvården använder sig av för uppkopplingsmöjligheter och se om det är något som 
även skulle kunna passa för dem.  

Nedan visas en grafisk presentation av fråga 10, figur 7. 
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Figur 7: Grafisk presentation av fråga 10. 

Fråga 11: I vilken grad anser du att det finns ett problem vad gäller användarkrav och 
upphandling vid utvecklande av nytt informationssystem eller vid utvecklande av det 
nuvarande? (Frågan ställdes enbart till intervjuobjekt 1). 

I1 graderade frågan som en 1:a och berättade att som det ser ut idag sitter 
systemutvecklarna på Jordbruksverket och jobbar, vilket gör det mycket lättare att för 
dem att kunna prata och diskutera saker och ting. Men förr när de använde externa 
systemutvecklare hade de större problem p.g.a. att de inte var på samma plats och 
kunde ha samma dialog med varandra som nu. 

Analys av fråga 11: 

I1 ansåg att det var ett problem förr, då deras systemutvecklare satt på ett annat ställe, 
men att de nu också sitter på Jordbruksverket och att det då fungerade mycket bättre. 
Inom hemsjukvården kanske de anlitar andra personer som inte sitter på samma ställe 
som de som ska använda informationssystemet gör. Detta kan då bidra till att det blir 
ett problem, som det var för distriktsveterinärerna förut. Kan hända att de inte har en 
bra länk mellan datorvärlden och vårdvärlden som de har inom distriktsveterinärerna. 
Vilket också kan bidra till att det försvårar användarkraven. 

Avslutningsfrågor: 

Fråga 12: Anser du att det finns några likheter och eller skillnader av användandet av 
informationssystem mellan distriktsveterinärer och hemsjukvården? 

I1 tror att användandet av patientjournaler borde vara på liknande sätt som för 
distriktsveterinärer, att den är tillgänglig för den som behöver den och att all 
information finns i den. Skillnaden mellan de båda yrkena säger I1 är att distrikts-
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veterinärer även hanterar ekonomisk information och det gör inte hemsjukvården. I1 
säger också att de har helt andra möjligheter i sitt informationssystem med att skriva 
ut remisser och olika typer av rapporter jämfört med vad hem-sjukvården har och 
menar att i hemsjukvårdens informationssystem går det nog ut mycket på att man ska 
ha hela patientens journal och kunna föra dit anteckningar med både diagnoser, 
läkemedel och sådana saker.  

I2 vet inte vad de använder för informationssystem inom sjukvården, men om de 
också använder journaler så tror I2 att det borde finnas några likheter i användandet. 

I3 tror att det säkert finns en hel del likheter mellan de båda verksamheterna och att de 
kanske för liknande journaler som vad de gör, men att I3 vet för lite om hem-
sjukvården för att veta. 

I4 tror att det säkert finns likheter och skillnader mellan de båda verksamheterna. En 
skillnad som I4 vet finns mellan informationssystemen är att djur kan byta ägare och 
hur de uppgifterna hanteras både ekonomiskt och djursjukdatamässigt för att kunna få 
ut så mycket information som möjligt och inte röja sig sekretessmässigt. I4 berättade 
också att djuren har ingen unik identitet tillskillnad från människor, så i Vet@ Journal 
är djuren knutna till en kund och i hemsjukvården är ju kunden densamma som 
patienten. 

I5 har inte någon inblick i hur hemsjukvården fungerar och vad de gör, men säger att 
de har ju helt olika villkor, både vad gäller mål och mening. Även om det finns 
beröringspunkter, så är det väldigt mycket som skiljer t.ex. att de skjuter ju många av 
sina patienter och det gör ju inte hemsjukvården. 

I6 vet inte alls hur hemsjukvårdens informationssystem ser ut och fungerar, så den 
frågan kan inte I6 svara på. 

I7 tror att det finns stora likheter mellan de båda verksamheterna, eftersom i båda 
fallen kommer en sjukvårdskunnig person hem till någon och utför något. Att det då 
är väldigt viktigt att det registreras ordentligt och lättläsligt vad som har gjorts med 
medicinering osv. I7 kan inte se några större skillnader. 

Analys av fråga 12: 

Nästan samtliga intervjuobjekt trodde att det fanns likheter mellan de olika 
verksamheterna, att de kanske för liknande journalsystem. I7 trodde att det borde 
finnas stora likheter, då det i båda fallen kommer hem en sjukvårdskunnig person till 
någon och gör något som sedan måste registreras. Något som skiljde de båda 
verksamheterna åt menade I1 var att distriktsveterinärerna även hanterar ekonomisk 
information och det gör de inte i hemsjukvården. I4 menade också att en skillnad var 
att i distriktsveterinärernas informationssystem kunde djuren byta ägare och det kan 
inte människor göra. I4 menade att i deras informationssystem var inte patient och 
kund densamma som det var i hemsjukvårdens informationssystem. I5 menade även 
att distriktsveterinärerna skjuter många av sina patienter och det gör de inte i 
hemsjukvården. Endast en av intervjuobjekten svarade inte på den frågan, då personen 
i fråga ansåg sig inte veta något om hemsjukvårdens informationssystem. De andra 
intervjuobjekten poängterade också att de inte visste hur det fungerade, men sa vad de 
trodde skulle finnas för likheter och skillnader mellan de olika verksamheterna. Om 
hemsjukvården ska börja sköta ekonomisk information skulle de kunna se hur 
distriktsveterinärerna hanterar den informationen och på så sätt få några användbara 
tips på hur de kan göra. 
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Fråga 13: Anser du att det finns några fördelar med att jämföra distriktsveterinärer 
med hemsjukvården? 

I1 tycker att det vore intressant att få veta hur sjukvårdssystemet fungerar. Hur 
programmen är utformade och ser ut, hur de används och hur strukturen på program-
men ser ut. Sen menar I1 att det inte går att säga hur mycket som skulle gå att plocka 
med sig till distriktsveterinärernas program, men det är ju alltid intressant att se hur 
andra program fungerar. 

I2 anser att det alltid finns saker att lära av andra yrkesgrupper och tror att det vore 
bra att titta ut utöver distriktsveterinäryrket, för att inte bli för hemmablind. 

I3 tror att det säkert finns fördelar, då det på ett sätt är samma typ av arbete att åka till 
folk och där göra nåt som sedan ska föras in i informationssystemet. I3 tror att det 
vore riktigt hälsosamt för dem att titta på hemsjukvården och se hur de hanterar 
journalföringen, hanteringen av uppgifter och att även hemsjukvården skulle ha nytta 
med att titta på hur de gör. I3 anser att det är lätt att bli hemmablind och att det vore 
bra att ventilera med någon annan för att lösa ett problem.  

I4 tror att det säkert finns fördelar att jämföra de båda verksamheterna med varandra 
och I4 skulle själv vilja veta hur de sköter receptskrivningen. 

I5 är inte alls insatt i hur hemsjukvården fungerar, så I5 vet inte. 

I6 vet inte och kan för lite om hemsjukvården för att kunna svara på det. 

I7 tror att det skulle finnas fördelar just med att se hur de sköter registreringen av 
diagnostiseringen. 

Analys av fråga 13: 

Nästan samtliga intervjuobjekt trodde att det skulle vara bra att lära av andra 
yrkesgrupper, för att inte bli för hemmablinda. Att titta på hur de har byggt upp sina 
informationssystem vad gäller registrering och journalföring och att det vore 
intressant att få veta hur de sköter receptskrivningen. Endast två av intervjuobjekten 
tyckte inte att de kunde svara på den frågan, då de inte visste hur hemsjukvårdens 
informationssystem fungerar. Det kanske skulle vara bra för hemsjukvården att också 
titta på distriktsveterinärerna och dra nytta av hur de hanterar exempelvis journalerna, 
så att de inte heller bli så hemmablinda. Båda verksamheterna skulle säkert kunna lära 
väldigt mycket av att se på varandra hur de sköter informationshanteringen och på så 
sätt kanske uppnå bättre användaracceptans av informationssystemen. 

Fråga 14: Anser du att det finns några risker med att jämföra distriktsveterinärer med 
hemsjukvården? 

I1 menar att om en sådan jämförelse ska göras måste man vara noggrann med 
förutsättningarna dvs. att verksamheten definieras och att man ser till vilka likheter 
och skillnader som verksamheten har och tar med det i analysen. Även också hur 
användarna jobbar med informationssystemet och vilka tekniska möjligheter som 
finns. Annars tror inte I1 att det finns några risker med att göra en sådan jämförelse. 

I2 tror inte att det finns några risker med en sådan jämförelse. 

I3 tror inte att det finns några risker med en jämförelse utan bara att lite sunt förnuft 
vore bra. 

I4 tror att det finns en risk med att ”planka” saker rakt av, för då funderas det inte 
över sådana saker som humansjukvård och djursjukvård t.ex. ägandeförhållanden, 
karenstid och det är ju något som humansjukvården inte hanterar. Olika lagar kanske 
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gäller i större utsträckning för dem än för humansjukvården när det gäller t.ex. 
hantering och föreskrivning av antibiotika och vad som måste rapporteras i för olika 
djurslag. I4 tror även att informationen ligger på olika nivåer i informationssystemet 
och ett problem med deras informationssystem är att den ekonomiska biten är knuten 
till kunden, vilket inte är densamma som patienten, medans i humansjukvården är 
kunden densamma som patienten. 

I5 tror inte att det finns några risker med en sådan jämförelse. 

I6 tror inte att det finns några risker med en sådan jämförelse, men att det skall 
kommas ihåg att de är två helt skilda verksamheter. 

I7 tror inte att det finns några risker med en sådan jämförelse, mer än att det 
möjligtvis skulle förmänskliga djuren ännu mer. 

Analys av fråga 14: 

De flesta av intervjuobjekten trodde inte att det skulle finnas några risker med en 
sådan jämförelse. I1 och I6 menade dock att det måste kommas ihåg att det handlar 
om två skilda verksamheter och att verksamheterna måste definieras ordentligt innan. 
I4 trodde att det skulle kunna finnas en risk med att ”planka” saker rakt av och att det 
inte funderas över att det handlar om humansjukvård och djursjukvård, men det 
handlar också om att definiera verksamheterna ordentligt. När det gäller riskerna, så 
är det oftast de som inte syns och som framkommer när det är försent. Om 
hemsjukvården istället skulle vara efter distriktsveterinärerna vad gäller utvecklingen 
av informationssystem, kanske det skulle finnas mer risker med att de tittade på 
distriktsveterinärernas informationssystem. Kan hända att det skulle vara svårare att 
gå från djursjukvård till humansjukvård, iställert för tvärtom. 

Fråga 15: Är det något du skulle vilja kommentera eller tillägga till intervjun? 

I5 ville poängtera att det behövs mycket mer praktisk utbildning och träning än vad de 
som jobbar med informationssystemet kan föreställa sig. I5 menar att om de inte vet 
hur de ska göra med informationssystemet, så blir det ju inte använt och att användar-
vänlighet borde vara ett honnörsord. I5 tycker att huvudsaken är att de kan använda de 
finesser som de har nytta av och att resten får de efterfråga och köpa till. I2 tyckte att 
det var svårt att svara på frågorna då I2 inte känner till något inom hemsjukvården. I7 
tycker att datorn har blivit väldigt långsam sedan de satte in den senaste versionen av 
informationssystemet och att det retar I7 väldigt mycket. I3 tyckte det var ett bra 
ämne och önskade mig lycka till och I6 undrade vad det var som fick mig att göra 
detta arbete. 

Fråga 16: Vill du ta del av resultatet? 

Samtliga intervjuobjekt ville ta del av resultatet. 

Fråga 17: Om jag skulle behöva komplettera något i efterhand, går det bra att jag 
kontaktar dig då? 

Samtliga intervjuobjekt sa ja till att jag fick höra av mig efterhand om det var något 
jag ville komplettera med. 

6.3 Sammanfattande analys 
Nedan görs en sammanfattande analys och en jämförelse utav de identifierade 
problem från litteraturstudien med de svaren som framkom under intervjuerna. 
Intervjuobjektens åldrar och yrkeserfarenheter varierade, vilket anses ha betydelse för 
hur resultatet ser ut. Samtliga intervjuobjekt ansåg att datorn var ett nödvändigt 
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redskap som underlättade arbetet, men I5 tyckte att det har krävts mer träning att lära 
sig använda datorn jämfört mot de yngre som är uppvuxna med datorer och dataspel. 

Nedan i figur 8 visas en grafisk beskrivning över medelvärdena på huvudfrågorna. 
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Figur 8: Grafisk beskrivning på medelvärdena av huvudfrågorna. 

Fråga 5 gällde bristande intresse i utvecklandet av informationssystem. Det kanske är 
så att det problemet är större hos läkarna än distriktsveterinärerna, då läkarna 
troligtvis har varit med om mer utveckling än distriktsveterinärerna och på så sätt är 
lite trötta på det nu. Det kan även vara så att det förekommer mer stress inom human-
sjukvården än inom djursjukvården, vilket kan bidra till att läkarna inte har så mycket 
tid att fundera över informationssystemet. Om distriktsveterinärerna och läkarna fått 
vara med vid utvecklandet kanske det kunnat bidragit till att de lärt sig informations-
systemet både snabbare och bättre. Vilket troligtvis även hade lett till bättre 
användbarhet av informationssystemet. På så sätt hade kanske tyckt att det varit 
roligare att använda informationssystemet om de fått varit med och utvecklat det. Men 
detta är även en fråga om resurser, hur mycket verksamheterna kan och är villiga att 
satsa. 

Fråga 6 handlade om bristande förståelse mellan datorvärden och djurvårdvärlden. 
Problemet kan ha att göra med support och kunskap, kan hända att supporten hos 
distriktsveterinärerna fungerar bättre än för hemsjukvården. I1 ansåg sig vara den 
länken som var mellan djurvärlden och datorvärlden. Någon sådan länk mellan de 
olika ”världarna” kanske inte finns i så stor utsträckning inom vården som inom 
distriktsveterinärerna. Detta problem hade troligtvis varit mindre om distrikts-
veterinärerna och läkarna fått varit med under systemutvecklingen och på så sätt få se 
vad det är datorfolket pratar om. Även datorfolket skulle troligtvis behöva se hur det 
är användarna jobbar, så de vet vad de pratar om. Men detta kräver som sagt att 
verksamheterna har tillräckligt med resurser att satsa och att ledningarna är villiga att 
satsa. 

Fråga 7 gällde bristande utbildning av informationssystemet. Detta problemet kan ha 
att göra med hur lätt eller svårt användarna tycker det är att handskas med datorer och 
hur snabbt de har för att sätt sig in i hur programmen fungerar. Några av 
intervjuobjekten hade inte genomgått någon utbildning alls och tyckte ändå att det var 
ett obetydligt problem, medan några hade fått utbildning och tyckte ändå att det var 
ett problem. Detsamma gäller troligtvis inom vården, att några har lättare för datorer 
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och förstår snabbare än andra, men kan hända de har ett svårare informationssystem 
än vad distriktsveterinärerna har. Om de anställda får mer utbildning av informations-
systemen kan detta bidra till att får en mer positivare syn på informationssystemet  
och utnyttjar det bättre som hjälpmedel. Även här har det att göra med hur mycket 
verksamheterna kan och vill satsa. 

Fråga 8 handlade om sekretessen. Nästan samtliga distriktsveterinärer ansåg att det 
inte var något problem med hur den hanteras. Att det skiljer så mellan de olika 
yrkesgrupperna kan ha att göra med att hemsjukvården har med humansjukvård att 
göra, medan distriktsveterinärerna har med djursjukvård att göra. Sekretessen är 
troligen striktare och svårare att hantera inom hemsjukvården än vad den är för 
distriktsveterinärerna. Det kan också ha att göra med rutiner och programvara, de 
kanske har bättre program och hanterar informationen på ett bättre sätt inom 
distriktsveterinärerna än inom hemsjukvården.  

Fråga 9 gällde standardiseringen. Problemet kan ha att göra med kunskap och även 
erfarenhet av informationssystemet, att några har lättare för att hantera informations-
systemet än andra. Inom hemsjukvården kanske det används mer termer för samma 
saker och det kan vara svårare att hantera informationen, den kanske överförs mellan 
olika informationssystem. 

Fråga 10 handlade om åtkomsten av informationssystemet. I hemsjukvården används 
direktuppkoppling, vilket kan bidra till att det krånglar mer med täckning och 
åtkomsten av informationssystemet än vad det gör för distriktsveterinärerna, då de 
kopplar upp sig från stationen. Intervjuobjekten trodde också att det skulle bli ett 
problem med åtkomsten ifall de skulle få direktuppkoppling, då de arbetar på så 
obekväma ställen. Det är troligt att det även skulle bli problem för distrikts-
veterinärerna med åtkomsten av informationssystemet, men det kan hända att 
tekniken gått framåt så pass att de problemen som finns idag är överbyggda. 

Resultatet från undersökningen kanske hade varit annorlunda om undersökningen 
baserats på andra intressenter som exempelvis systemutvecklare istället för 
slutanvändare. Detta då det förekom en respondent som hade erfarenhet av att vara 
både slutanvändare och med i utvecklingen av informationssystemet. Den 
respondentens svar skiljde sig lite ifrån de övriga respondenterna som enbart var 
slutanvändare, detta då troligtvis respondenten hade mer inblick i hur själva 
utvecklandet av informationssystemet går till.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser och nedan presenteras arbetets problem-
precisering: 

• Går det att jämföra och dra nytta av liknande verksamheters problem för att 
hitta likheter och skillnader och kan det finnas några risker med att göra det? 

Den undersökning som har genomförts har visat att det finns vissa likheter och 
skillnader i problem vid införande av nytt informationssystem för liknande 
verksamheter. De största likheterna visade sig vara bristen på utbildning av 
informationssystemet för distriktsveterinärer och hemsjukvården och att det finns 
friktion i förståelsen mellan datorvärlden, vårdvärlden och djurvärlden. De andra 
identifierade problemen visade inte riktigt på så stora likheter, då de inte ansågs som 
så stora problem för distriktsveterinärerna. Den största likheten vad gäller verksam-
heterna är att det i båda fallen kommer hem en sjukvårdskunnig person till någon 
patient och utför något som sedan registreras. De andra identifierade problemen som 
inte var så stora för distriktsveterinärerna, kan då sägas vara skillnader i resultatet. 
Den största skillnaden gällande deras informationssystem är att distriktsveterinärerna 
även hanterar ekonomisk information och att djuren kan byta ägare vilket inte 
människor gör. I distriktsveterinärernas informationssystem är inte patienten och 
kunden samma, vilket det är i hemsjukvårdens informationssystem och den absolut 
största skillnaden är att distriktsveterinärerna ibland också skjuter sina patienter, 
vilket hemsjukvården inte gör. Några risker med att jämföra de båda verksamheterna 
har inte påvisats. 

Nedan presenteras ett utdrag från arbetets förväntade resultat, som anses stämma 
överens med de resultat som framkommit i undersökningen.  

En hypotes är att rapporten kommer att visa att det finns flera likartade 
problem med införande av nytt informationssystem mellan verksam-
heterna och att det i viss mån skulle gå att dra nytta av en liknande 
verksamhets problem, men att det samtidigt är viktigt att se till 
skillnaderna mellan verksamheterna. Det trors dock inte kunna påvisas 
några risker med en sådan jämförelse om allt är klart definierat. 

 



 8 Diskussion 

40 

8 Diskussion 
I detta kapitel görs en granskning av arbetets genomförande och en diskussion förs 
kring resultatet. Slutligen presenteras även förslag på fortsatt arbete. 

8.1 Kritisk granskning av arbetet 
Det visade sig vara svårt att finna litteratur om hemsjukvården och en viss del utav 
den litteraturen som fanns var inte helt aktuell. Istället kanske även en survey med 
intervju som teknik varit bättre att använt sig av även på att identifiera användar-
problem inom hemsjukvården. Det hade även kunnat genomförts så att de problem 
som identifierades att använda dem för att sedan intervjua både hemsjukvården och 
distriktsveterinrärerna och se i vilken grad de upplever dem som problem. Men då tid 
inte fanns för att ändra undersökningsmetod valdes det att använda det material som 
tagits fram på bästa sätt. Att i delmål 2 använda survey med intervju som teknik ses i 
efterhand som ett bra val, hade istället en enkätundersökning använts hade troligtvis 
ett större antal respondenter kunnat medverka. Men för att slippa att frågorna skulle 
kunna misstolkas och att eventuella följdfrågor skulle kunna ställas, valdes intervju 
istället som teknik. När det gäller intervjufrågorna så baserades huvudfrågorna på de 
identifierade problem som framkom under litteraturstudien och de resterande frågorna 
togs med för att få lite bakgrundsinformation om intervjupersonen och även för att 
låta personen komma igång och få prata lite fritt. Genomförandet av intervjuerna gick 
bra och de flesta var positivt inställda till undersökningen och tyckte att den verkade 
intressant. Vid intervjuerna användes bandspelare vilket underlättade arbetet med att 
sammanställa intervjuerna, då det gav möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna i den 
utsträckning som krävdes. Några anteckningar fördes dock under intervjuerna som 
stöd och ifall något fel med bandspelaren skulle uppstå. Då inga intervjuer hade 
genomförts på egen hand innan var det en ny erfarenhet. Sammanställningen av 
litteraturstudien och intervjuerna tog tid, men att sammanställa intervjuerna var och en 
för sig gav en bra repetition om vad som framkommit och gjorde det enklare att 
jämföra intervjuerna mellan varandra. Analysen och jämförelsen av resultatet var 
även den svår att skriva och tog lång tid.  

Under arbetet har en del problem dykt upp och en rad erfarenheter gjorts. Den 
viktigaste erfarenheten är nog att planera och att det tar längre tid än vad som räknats 
med från början. Det var dock roligt och väldigt nyttigt att få göra detta arbete på egen 
hand och se att det gick att genomföra det.  

8.2 Diskussion runt resultatet 
Detta arbete hade som syftet att se om verksamheter kan dra nytta av liknande 
verksamheters erfarenheter av problem vid införande av ett nytt informationssystem. 
Det förväntade resultatet var att det troligtvis skulle finnas flera likartade problem 
med införande av nytt informationssystem mellan verksamheterna och att det även 
skulle finnas vissa skillnader. Några större risker med en sådan jämförelse ansågs 
troligtvis inte finnas. Det resultat som framkom i undersökningen stämde ganska väl 
överens med det förväntade resultatet. Hade istället en survey med intervju använts 
för att identifiera problem med införande av nytt informationssystem inom 
hemsjukvården, istället för en litteraturstudie, hade kanske resultatet sett annorlunda 
ut. Då förmodligen de problem som identifierades under litteraturstudien varit 
aningen inaktuella, hade kanske resultatet med en survey varit mer likt distrikts-
veterinärernas gradering av problemen och speglat verkligheten bättre av 
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hemsjukvården. Resultatet kanske även hade sett annorlunda ut om det hittats mer 
litteratur inom ämnet, eftersom den litteratur som hittades var väldigt tunn. Den bästa 
jämförelsen kanske hade blivit om de indentifierade problem använts som intervju-
underlag för att sedan intervjua båda verksamheterna för att se om de upplever dem 
som problem. Det hade troligtvis givit en bättre analys och ett pålitligare resultat av 
undersökningen, då den speglat verkligheten just nu. Storleken på undersökningen 
spelar troligtvis också in i hur resultatet ser ut och hade kanske blivit annorlunda om 
fler intervjuer genomförts. Det hade kanske varit bättre att intervjua andra intressenter 
istället för slutanvändarna. Systemutvecklarna hade möjligtvis varit en bättre grupp att 
rikta sig mot, då de identifierade problemen visade sig vara lite mer inom deras 
område. Detta hade troligtvis också gjort att resultatet blivit annorlunda. 

8.3 Förslag på fortsatt arbete 
Då den undersökning som genomfördes koncentrerades på mänskliga användar-
problemaspekter, skulle det kunna genomföras en liknande undersökning med 
tekniska problemaspekter. Den problempreciseringen skulle kanske kunna se ut 
ungefär som för detta arbete. 

Det skulle också kunna genomföras en liknande undersökning fast med en annan 
metod istället för litteraturstudie och se om resultatet blir annorlunda. Den problem-
preciseringen skulle även den kunna se ut ungefär som för detta arbete. 

Det skulle också kunna genomföras en undersökning som denna fast då riktad mot 
systemutvecklare istället för slutanvändare och på så sätt se hur det resultatet skiljer 
sig från denna undersökning. Eller att använda de problem som identifierats i detta 
arbete och intervjua både hemsjukvården och distriktsveterinrärerna för att se om det 
framkommer mer likheter och skillnader i resultatet. 

Det skulle även kunna göras en undersökning om hemsjukvårdens informations-
system och se vilka fördelar och eller nackdelar jämfört med det gamla informations-
systemet, det innebär med ständig uppkoppling mot servern. En sådan problem-
precisering skulle kunna vara: 

• Vilka fördelar och nackdelar innebär det m.a.p. ständig uppkoppling, det nya 
informationssystemet jämfört med det gamla informationssystemet? 
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Bilaga 1: Intervjupersonernas version av intervjufrågorna 

Bakgrundsfrågor 

Fråga 1: Hur länge har du arbetat som distriktsveterinär? 

Fråga 2: Hur gammal är du? 

Fråga 3: Vad anser du allmänt om att använda datorer? 

Fråga 4: Vad anser du att det skulle kunna finnas för fördelar respektive nackdelar 
med ett nytt informationssystem eller att utveckla det nuvarande?  

Huvudfrågor 

1-Inte alls något problem, 2-Obetydligt problem, 3-Medelstort problem, 4-Stort 
problem. 

Fråga 5: I vilken grad på en skala 1-4 anser du att det finns ett problem med bristande 
intresse hos distriktsveterinärer vad gäller utvecklande av ett nytt informationssystem 
eller utvecklande av det nuvarande? 

Fråga 6: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller bristande 
förståelse  mellan djurvårdvärlden och datorvärlden?   

Fråga 7: I vilken grad anser du att den utbildning som givits för informationssystemet 
som används idag är tillräcklig?  

Fråga 8: I vilken grad anser du att det finns ett problem med hur sekretessen hanteras 
i informationssystemet? 

Fråga 9: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller 
standardiseringen av hur informationen presenteras och hanteras? 

Fråga 10: : I vilken grad anser du att det finns ett problem med åtkomsten av det 
nuvarande informationssystemet (svårt med uppkoppling osv.)? Om ett nytt 
informationssystem utvecklades eller att nuvarande informationssystem utvecklades 
tror du att det skulle bli några problem med uppkopplingen då?  

Fråga 11: I vilken grad anser du att det finns ett problem vad gäller användarkrav och 
upphandling vid utvecklande av nytt informationssystem eller vid utvecklande av det 
nuvarande? (Frågan ställs inte till alla respondenter, utan enbart till en respondent som 
anses ha inblick i vad gäller användarkrav och upphandling). 

Avslutningsfrågor 

Fråga 12: Anser du att det finns några likheter och eller skillnader av användandet av 
informationssystem mellan distriktsveterinärer och hemsjukvården? 

Fråga 13: Anser du att det finns några fördelar med att jämföra distriktsveterinärer 
med hemsjukvården? 

Fråga 14: Anser du att det finns några risker med att jämföra distriktsveterinärer med 
hemsjukvården? 

Fråga 15: Är det något du skulle vilja kommentera eller tillägga till intervjun? 

Fråga 16: Vill du ta del av resultatet? 

Fråga 17: Om jag skulle behöva komplettera något i efterhand, går det bra att jag 
kontaktar dig då? 

Tack för din medverkan! 



 

  

Bilaga 2: Intervjuledarens version av intervjufrågorna 

Bakgrundsfrågor 

Fråga 1: Hur länge har du arbetat som distriktsveterinär? 

Fråga 2: Hur gammal är du? 

Fråga 3: Vad anser du allmänt om att använda datorer (i jobbet och privat)? 

Fråga 4: Vad anser du att det skulle kunna finnas för fördelar respektive nackdelar 
med ett nytt informationssystem eller att utveckla det nuvarande?  

Huvudfrågor 

Fråga 5: I vilken grad på en skala 1-4 anser du att det finns ett problem med bristande 
intresse hos distriktsveterinärer vad gäller utvecklande av ett nytt informationssystem 
eller utvecklande av det nuvarande? 

Fråga 6: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller bristande 
förståelse  mellan djurvårdvärlden och datorvärlden (att de inte pratar samma språk, 
datormänniskor och djurmänniskor)?   

Fråga 7: I vilken grad anser du att den utbildning som givits för informationssystemet 
som används idag är tillräcklig?  

Fråga 8: I vilken grad anser du att det finns ett problem med hur sekretessen hanteras 
i informationssystemet? 

Fråga 9: I vilken grad anser du att det finns ett problem med vad gäller 
standardiseringen av hur informationen presenteras och hanteras (t.ex. om olika 
termer används för samma sak i systemet osv.)? 

Fråga 10: I vilken grad anser du att det finns ett problem med åtkomsten av det 
nuvarande informationssystemet (svårt med uppkoppling osv.)? Om ett nytt 
informationssystem utvecklades eller att nuvarande informationssystem utvecklades 
tror du att det skulle bli några problem med uppkopplingen då (t.ex. om mobilt 
Internet skulle användas med en mobiltelefon som modem)? 

Fråga 11: I vilken grad anser du att det finns ett problem vad gäller användarkrav och 
upphandling vid utvecklande av nytt informationssystem? (Frågan ställs inte till alla 
respondenter, utan enbart till en respondent som anses ha inblick i vad gäller 
användarkrav och upphandling). 

Avslutningsfrågor 

Fråga 12: Anser du att det finns några likheter och eller skillnader av användandet av 
informationssystem mellan distriktsveterinärer och hemsjukvården? 

Fråga 13: Anser du att det finns några fördelar med att jämföra distriktsveterinärer 
med hemsjukvården? 

Fråga 14: Anser du att det finns några risker med att jämföra distriktsveterinärer med 
hemsjukvården? 

Fråga 15: Är det något du skulle vilja kommentera eller tillägga till intervjun? 

Fråga 16: Vill du ta del av resultatet? 

Fråga 17: Om jag skulle behöva komplettera något i efterhand, går det bra att jag 
kontaktar dig då? Tack för din medverkan!



 

  

Bilaga 3: Utsänd information om intervju 

Kan liknande verksamheter lära av varandras 
erfarenheter av problem? 
Jag heter Linda Lönn och är student på det dataekonomiska programmet på 
Högskolan i Skövde. Jag läser nu min sista termin och under den skriver jag ett 
examensarbete i ämnet informationssystem på 20 poäng. Resultatet av mitt arbete 
ska grunda sig på någon form av explorativ undersökning, i det här fallet 
litteraturstudier om hemsjukvården och intervjuer med distriktsveterinärer. Den 
litteraturstudien och de intervjuerna är grunden till genomförandet i arbetet, vilket 
förväntas resultera i att se om det går att jämföra och dra nytta av liknande 
verksamheters problem vid införande av ett nytt informationssystem, för att hitta 
likheter och skillnader och om det finnas några risker med att göra det. 

Jag önskar att få banda intervjun för att kunna bearbeta materialet på ett bättre sätt 
efter avslutad intervju. Denna inspelning kommer att raderas efter bearbetningen 
av materialet för att ingen utomstående ska kunna ta del av din medverkan. Din 
medverkan är frivillig och du kan när du vill avstå från att besvara frågor eller 
avbryta intervjun. 

All information som framkommer under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt. Identitet på den som intervjuas kommer inte att röjas. 

 

Tack för din medverkan 

 

Linda Lönn 

 

 

 


