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Sammanfattning 
 
Ny teknologi inom vården kan bidra till ökad kvalitet, reducera sjukvårdrelaterade kostnader och 
förbättra samt effektivisera arbetssättet för personalen. En framtida personalbrist inom vårdyrken 
tillsammans med ökande kostnader i samband med en åldrande befolkning gör att behovet av 
tekniska lösningar inom vården är stort. Det växande behovet av tekniska lösningar ökar även 
behovet av forskning på ämnet. Den kvalitativa studien undersöker hur vårdpersonalens 
acceptans för den nya teknologin ser ut i relation till det värde den ger till verksamheten. 
Insamlad empiri analyseras tillsammans med de aktuella teorierna för att försöka besvara studiens 
forskningsfråga. Studien visade att systemet accepteras uttryckligen av samtliga, dock i 
varierande nivåer av nöjdhet och med förslag på utvecklingsmöjligheter. Det framkom bland 
annat att sjuksköterskor spenderar mer tid framför datorn i det nya systemet och att systemet 
känns nästintill överflödigt för undersköterskor. Systemet har gett ett värde i verksamheten, 
framförallt i en större trygghet, högre säkerhet och en psykologisk avlastning för personalen.  
 
 
 
Nyckelord: ny teknologi, äldreomsorg, teknologiacceptans, systemvärde, information systems 
sucess model, unified theory of acceptance and use of technology	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Abstract 
 
The introduction of new technology in healthcare can help increase quality, reduce costs and 
make the daily work more effective for the health professionals. Future staff shortages in the 
health sector along with increasing costs associated with an aging population motivates the need 
for technical solutions in the health sector. The growing need for technical solutions is also 
increasing the need for research on the topic. This qualitative study examines the staff's 
acceptance of the new technology in relation to the value it provides to the business. Collected 
data is analyzed along with the selected theories to answer the study's research question. The 
study showed that the system is accepted by all participants, however, in varying levels of 
satisfaction and with suggestions for further development. It showed that nurses spend more time 
by the computer in the new system and that the system seems almost superfluous for the assistant 
nurses. The system has a value in the business, especially in the way that it gives a greater 
security, safety and a reduced level of psychological stress for the staff. 
 
 
 
Keywords: new technology, health care, technology acceptance, system value, information 
systems sucess model, unified theory of acceptance and use of technology	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vårdhemmet som genom sitt deltagande gjort studien möjlig och till 
de respondenter som tagit sig tiden att delta i våra intervjuer. Vi vill även ägna ett stort tack till 
vår handledare Jenny Eriksson Lundström som bidragit med värdefulla tankar och synpunkter 
genom hela arbetet. Slutligen vill vi tacka Oscar som tagit sig tid att ge oss kloka råd och 
kommentarer.	  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ny teknologi inom vården kan bidra till ökad kvalitet, reducera sjukvårdrelaterade kostnader och 
förbättra samt effektivisera arbetssättet för personalen (De Veer, Fleuren, Bekkema & Francke, 
2011). Ett känt problem gällande införandet av ny teknologi är dock att tekniken inte används 
som planerat. Detta kan leda till att patienter inte får den vård som är tänkt att omfattas av den 
nya teknologin (ibid). 
 
Enligt en utgiven handbok till stöd för teknologibeslut inom äldrevården skriven av Anu 
Raappana och Helinä Melkas talas det om misslyckad implementering och användning av 
teknologi inom äldreomsorgen. Författarna menar att kommuner låter användningen, de åtgärder 
som hör till teknologin samt termer av hur implementeringen lyckats eller ej ta stor plats i 
diskussioner men det görs inte tillräckligt analytiskt. För trots att det finns tydliga mål för 
teknologin är det inte nödvändigtvis så att målen nås. Detta kan delvis bero på att 
förhandsplanering varit otillräcklig vilket innebär att introduktionen av den nya teknologin blir 
bristfällig (Raappana & Melkas, 2009). Vidare menar författarna att införandet av ny teknologi 
kan försämra arbetshälsan om förhandsplaneringen hamnar i andra hand.  
 
I handboken citeras: 
 
 
”Besluten fattas så långt borta från oss att vi inte har några möjligheter att påverka dem. Om 
någon i något skede skulle ha frågat oss, hade vi kunnat berätta att det inte går att använda 
trygghetstelefonen här, då våra klienter redan är svårt dementa. Beslutsfattarna har inte det 
minsta hum om vad vårt arbete går ut på.” 

(Närvårdare, serviceenhet i kommunal verksamhet) 	  
(Raappana & Melkas, 2009)	  

 
 
1.2 Problemformulering	  

En framtida personalbrist inom vårdyrken tillsammans med ökande kostnader i samband med en 
åldrande befolkning gör att behovet av tekniska lösningar inom vården är stor (Vårdförbundet, 
2014). Det innebär att utan noggrann undersökning av hur teknologi inom vården mottas av 
personalen är de stora summor som investeras inom detta område överflödiga (Rahimi & Jetter, 
2015). 
 
“Det sätt som vi producerar vård på måste ändras för att kunna möta de vårdbehov hos en 
åldrande befolkning som kommer att finnas i framtiden. Dessa behov kan mötas genom att i 
högre grad använda teknologi inom områden där man traditionellt sett inte använder tekniska 
lösningar“ (Anders Ekholm, Vårdförbundet, 2014) 
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Ett växande behov av hållbara tekniska lösningar inom vården ökar även behovet av forskning på 
ämnet. Den kunskap som erhålls av vårdpersonal är kärnan i förståelsen för hur teknologi bör 
utformas för bästa möjliga vård. Det är vårdpersonalen som dagligen är i direkt kontakt med 
vårdtagarna vilket innebär att de borde ta del i utformningen av den teknologi som ska stödja 
deras dagliga arbete. Det är därför viktigt att låta vårdpersonalen ha en röst i de beslut som fattas 
(Medscape, 2013).	  

Beslut om att införa ny teknologi innebär inte bara installation av teknologin utan det krävs en 
förankring i verksamheten så som utbildning och anpassning i nuvarande processer 
(Läkartidningen, 2014). Som påvisat i tidigare avsnitt tas beslut långt bort från vårdpersonal 
samtidigt som vi närmar oss en framtid med personalbrist och ökande kostnader inom vården. 
Detta tydliggör vikten av att lyfta in vårdpersonalens åsikter och upplevelser i besluttagandet. 
 
På senare tid har en del forskare kritiserat det sätt som används i undersökningar av 
teknikacceptans då kvantitativa metoder tillämpas i de flesta studier. Svårigheter kan uppstå när 
resultat som baserats på kvantitativ data ska överföras till en verklighet. Resultatet av forskningen 
kan bli svårtolkat då djupgående och nyanserade beskrivningar utelämnas (Vogelsang, Steinhüser 
& Hoppe, 2013). Hedström återger i sin doktorsavhandling Hirschheim och Klein från 2003 som 
belyser att för IS-forskningens1 överlevande är det viktigt att de faktiska människornas 
användning av systemet undersöks. Att man i forskningen utgår från verkligheten och individen 
är lika viktigt (Hedström, 2004). Detta visar på ett behov av kvalitativa studier inom forskningen 
av teknologiacceptans med fokus på människan.	  

1.3 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med denna studie är att genom en empirisk studie undersöka personalens acceptans och 
upplevelser kring införandet av ett nytt IT-system på ett vårdhem beläget i en av Sveriges största 
städer. Studien kommer att undersöka personalens acceptans och det värde som det nya systemet 
bringar till verksamheten samt analysera den skillnad som finns mellan att acceptera och att vara 
nöjd med ett system. Resultatet från denna studie hoppas kunna bidra till en större förståelse och 
insikt om hur införarande av ny teknologi påverkar personalen samt värdet teknologin ger till 
verksamheten. Detta kommer att analyseras med hjälp av studiens forskningsfråga.	  

● Hur uttrycks acceptansen för den nya teknologin hos personalen i relation till det värde 
den ger till verksamheten? 

 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Forskning inom informationssystem	  
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1.4 Begreppsförklaring  
 
Acceptans och värde diskuteras genomgående i studien varför dessa begrepp är relevanta att 
vidare förklara.	  
	  
1.4.1 Acceptans 
 
Acceptans innebär att godkänna eller erkänna en situation (Svenska akademien, 2016), här att 
acceptera systemet som ett nytt verktyg för att utföra arbetsuppgifter för undersköterskor och 
sjuksköterskor. Att acceptera behöver nödvändigtvis inte innebära att man är nöjd med 
situationen utan det handlar om att godta den.	  
	  
1.4.2 Värde  
 
Ett systems värde kan mätas på olika sätt. I denna studie mäts det genom att undersöka 
personalens upplevelser kring det nyinförda systemet och analysera svaren mot den aktuella 
teorin. Enligt Nationalencyklopedin innebär värde att uppskatta någon eller något. Det som har 
ett högt värde har en hög grad av positiv nytta (Nationalencyklopedin, 2016).  
 
I den litteratur som nämns i 1.1 Bakgrund återger forskare och författare olika typer av värden 
som införande av ny teknologi inom vården kan ge. Nämnda komponenter är: ökad kvalitet, 
reducering av sjukvårdsrelaterade kostnader och effektivisering i arbetet. Vikten av en god 
introduktion anges vara en aspekt för att lyckas med införandet. Även dessa komponenter 
kommer att ligga som grund för värdebegreppet i denna studie.	  
	  
1.5  Beskrivning av verksamheten 
 
Den aktuella verksamheten bedriver vård och omsorg som är inriktad mot demens och 
äldreomsorg. Det är ett kommunalt vårdhem, vilket innebär att kommunen köper samtliga 
lägenheter och därmed beslutar om platser på boendet. På vårdhemmet bor det ungefär 360 äldre 
där alla har sin egen lägenhet och assistans efter individuella behov. Vårdhemmet införde 2013 
ett nytt IT-system som nu används dagligen av berörd personal. 	  
	  
1.6 Beskrivning av det nya och det gamla systemet 
 
Beskrivningen har framkommit i intervjuer med vårdpersonal och ledning. 
 
I varje lägenhet finns sedan 2013 en läsplatta installerad där boendes ordination av medicin visas. 
Det finns även läsplattor installerade i köken då en del medicin ges i samband med måltid. 
 
De två berörda arbetsgrupperna i studien, sjuksköterskor och undersköterskor, använder det 
nyinförda systemet på olika sätt. Undersköterskan kan logga in på läsplattan med sitt unika inlogg 
hos varje boende. Där kan hen få en översikt över den boendes dagliga medicinering samt signera 
given medicin. Systemet är kopplat till arbetstelefoner som all personal erhåller. Om en medicin 
inte givits eller signerats i tid skickar telefonen påminnelser till vårdpersonalen. På varje våning i 
köket finns en läsplatta där en allmän översikt över alla boendes mediciner presenteras, även där 
kan undersköterskorna signera medicin. Det beräknas att det sker cirka 2000 signeringar av given 
medicin varje dag på vårdhemmet, detta ger 730 000 signeringar av medicin per år.  
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Sjuksköterskan använder systemet via en dator där ordinationer av medicinering och doseringar 
läggs in manuellt som sedan visas på läsplattan. Sjuksköterskan kan även via systemet delegera 
undersköterskor, det vill säga förlänga den tid undersköterskan har möjlighet att ge medicin. För 
att en undersköterska ska ha tillåtelse att ge en viss medicin måste delegeringen förnyas inom en 
viss tidsram. De får även notiser med hjälp av systemet att det är dags att beställa ny medicin när 
den håller på att slut. Sjuksköterskan lägger in information om nya boende i systemet och 
använder den faktiska läsplattan enbart om hon ger medicin. Sjuksköterskan har även i uppgift att 
“larma av” avvikelser, det vill säga att om en medicin inte getts i tid är det sjuksköterskans 
uppgift att följa upp ärendet och sedan larma av.  
 
Innan införandet av den nya tekniken användes signeringslistor i pappersformat. Det skrevs 
signeringslistor för varje boende med namn och personnummer där all information om vilken typ 
av medicin som skulle ges och vid vilken tid. Medicin som gavs varje dag och medicin som gavs 
vid behov fanns skrivet på samma lista vilket gjorde att vårdpersonalen själva fick komma på ett 
system för att beskriva detta. Exempelvis kunde streck dras över två dagar och den tredje ringas 
in ifall en viss medicin skulle ges var tredje dag. Detta gjorde att det utvecklades egna kulturer på 
avdelningarna kring hur man skulle förmedla till sina kollegor när och hur medicin skulle ges. 
Det finns även medicin som ges mycket sällan och medicin som ges på fastandet mage, något 
som också skulle få plats på signeringslistan. Om en boende fick en ny ordination av läkare var 
sjuksköterskorna tvungna att föra in även det i signeringslistan och hoppas att det fanns plats. 
Sjuksköterskornas uppgift var att skriva och samla in signeringslistorna. 
 
1.7 Avgränsning 
 
Urvalsgruppen i undersökningen består av två arbetsgrupper: undersköterskor och sjuksköterskor. 
Undersköterskor och sjuksköterskor är i ständig kontakt med systemet som bland annat 
presenterar viktig information om hur delegering av medicin till de boende ska ske. Det finns fler 
arbetsgrupper på vårdhemmet, bland annat sjukgymnaster och dietister som även dem kommer i 
kontakt med systemet under arbetsdagen. Det undersökta systemets huvudsakliga uppgift är dock 
medicinering. En avgränsning till de utvalda arbetsgrupperna har gjorts då det är dessa två 
arbetsgrupper som hanterar medicinering och därav är de arbetsgrupper som integrerar med 
systemet mest frekvent. 
 
1.8 Kunskapsintressenter 
 
Undersökningen av personalens upplevelse gällande det nya systemet genomförs på ett specifikt 
vårdhem vilket naturligt gör det berörda vårdhemmet till intressenter av denna studie. Även 
verksamheter och kommuner som genomfört eller står inför liknande införande av ny teknologi 
ses som intressenter där resultaten kan användas till vägledning. Forskare inom ämnet 
teknologiacceptans ses som intressenter samt mjukvaruutvecklare av liknande system inom 
vården. 
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2. Teori 
 
Nedan presenteras de två utvalda teorier som kommer att användas för att analysera empiri. 
Information System Success Model kommer användas för att analysera systemets värde för 
verksamheten. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology ligger som grund till 
intervjuguiden och kommer även användas för att analysera personalens acceptans mot det nya 
systemet.  
 
2.1  Information Systems Success Model 
 
För att analysera de insamlade svaren från samtliga intervjuer i denna studie kommer Information 
Systems Success Model (ISSM) utformad av DeLone och MacLean att tillämpas. ISSM 
utformades första gången i Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable, 
en studie av DeLone and MacLean från 1992. 2003 reviderades modellen av samma forskare med 
anledningen att IS-forskningen gått framåt och med särskild hänsyn till e-handel (DeLone & 
MacLean, 2003). Paul Beynon-Davies, författare och professor inom informatik, delar in 
modellen i tre komponenter: funktionalitet, användbarhet samt nytta som tillsammans bringar 
värde till verksamheten.	  

Figur 1: DeLone och MacLeans modell (Beynon-Davies, 2009), översatt till svenska.	  

Funktionalitet är den tekniska delen av systemet och innebär att det undersöks vad systemet ska 
göra eller vad det borde göra, något som anträffas genom att noggrant undersöka verksamhetens 
behov. Denna komponent delas in i informationskvalitet som är den information systemet skapar 
samt systemkvalitet som mäter det faktiska systemets kvalité (Beynon-Davies, 2009). 
Informationskvalitet mäts i relevans, begriplighet samt exakthet och systemkvalité mäts i bland 
annat användarvänlighet, tillförlitlighet, hur enkelt det är att använda samt systemets svarstid 
(Petter, DeLone & MacLean, 2008).  
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Den andra komponenten är användbarhet innehållande systemanvändning och användarnöjdhet 
som mäter hur lätt systemet är att använda i förhållande till dess syfte (Beynon-Davies, 2009). 
Systemanvändning är den grad och till vilket sätt personal använder ett informationssystems 
funktioner, exempelvis mängden användning, användningsfrekvens och omfattningen av 
användning. Användarnöjdhet innebär användarens nivå av tillfredsställelse (Petter, DeLone & 
MacLean, 2008). 	  
	  
Den tredje och sista komponenten kallas nytta och mäter den nytta som systemet bringar till 
aktiviteter inom verksamheten och i verksamheten som helhet (Beynon-Davies, 2009). Nytta 
delas in i individuell påverkan samt organisatorisk påverkan och mäter effektiv framgång, 
exempelvis ökad produktivitet, förbättrat resultat eller kostnadsförminskningar (Petter, DeLone & 
MacLean, 2008).	  
	  
Funktionaliteten tillsammans med användbarheten påverkar individen och hur denne utför sitt 
arbete vilket vidare påverkar verksamheten som helhet (DeLone & MacLean, 2003). Att 
utvärdera dessa tre faktorer tillsammans ger ett mått för det värde ett system bringar till 
verksamheten. Saknas någon komponent kan systemet anses vara bristfälligt. Det kan även anses 
att ett system är funktionellt och användbart men att det inte bringar någon nytta till 
verksamheten och därför anses vara bristfälligt (Beynon-Davies, 2009). DeLone och MacLeans 
modell kan därmed användas för att utvärdera värdet av ett system varför den är lämplig för 
denna studie.	  
	  
2.2  Kritik mot ISSM 
 
Seddon har under många år arbetat med modellen Information Systems Success model och visar 
på att det finns brister. Seddon menar på att DeLone och MacLean försöker kombinera både 
processer och simpla förklaringar vilket bidrar till förvirring. Han nämner bland annat att ordet 
use i modellen (som översatts till systemanvändning i modellen ovan) kan ha olika förklaringar 
(Seddon, 1997). ISSM har varit en debatterad modell men den är användbar för att belysa viktiga 
komponenter i ett framgångsrikt system (Beynon-Davies, 2009).	  
	  
2.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
 
År 2003 framtog forskare underlaget för Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT). Detta gjorde de genom att undersöka åtta stycken befintliga modeller för 
teknikacceptans, bland annat Technology Acceptance Model, och sedan formulera den nya, 
UTAUT (Venkatesh, Morris, G. Davis & F. Davis, 2003). UTAUT är ämnad att användas i 
studier för acceptans hos personal gällande införande av ny teknologi i verksamheter. 
 
I takt med att allt större IT-investeringar sker inom organisationer ökar även intresset inom 
området för teknologi-acceptans (Hu, Chau, Liu Sheng & Tam, 1999). Ett flertal olika modeller 
inom det området har under åren utvecklats med rötter inom informationssystem, sociologi och 
psykologi (Venkatesh, Morris, G. Davis & F. Davis, 2003). UTAUT är en teori som är ämnad till 
att studera acceptans hos personal gällande införande av ny teknologi i verksamheter som bland 
annat appliceras inom hälso-och sjukvården (Rahimi & Jetter, 2015).	  
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Figur 2: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology översatt till svenska. (Venkatesh, Morris, 
G. Davis & F. Davis, 2003).	  

	  
UTAUT anger fyra huvudsakliga faktorer som påverkar avsikt och användning: förväntad 
prestanda, förväntad ansträngning, social påverkan och underlättande villkor. Förväntad 
prestanda förklaras vara den grad till vilken en individ uppfattar att systemet kommer underlätta 
för hen att uppnå god arbetsprestation. Förväntad ansträngning mäts i en grad av hur enkelt 
systemet uppfattas av individen. Social påverkan har att göra med hur individen uppfattar att 
inflytelserika personer vill att hen ska använda det nya systemet och underlättande villkor 
förklaras vara den grad till vilken individen tror att en organisatorisk och teknisk infrastruktur 
finns för att stödja systemetanvändandet. Utöver dessa fyra huvudfaktorer anges också fyra 
“moderatorer” för viktiga relationer i modellen: kön, ålder, erfarenhet och frivillighet (Venkatesh, 
Morris, G. Davis & F. Davis, 2003). En moderator är inom statistiken en term som i ett 
förhållande mellan två variabler beskriver den tredje beroende variabeln (Wikipedia, 2016).  
 
Ett antal undersökningar visar att ålder, år av yrkeserfarenheter samt antal år av datorerfarenhet är 
de primära faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till ny teknologi (Kowitlawakul, 
2011). Dessa faktorer berörs i UTAUT och är unikt för denna i jämförelse med andra modeller, 
vilket är en av anledningarna till varför UTAUT valts som modell till denna undersökning. 	  
 
2.4 Kritik mot UTAUT 
	  
UTAUT framtogs från åtta befintliga teorier om teknologiacceptans, bland annat Technology 
Acceptance Model som innan dess ansågs vara den modell med störst förklaringsgrad och 
därmed mest exakt. UTAUT beskrevs av forskare som ett stort steg framåt för forskningen av 
teknologiacceptans men har ändå legat till grund för stor debatt inom sitt forskningsområde 
(Rahimi & Jetter, 2015). Både TAM och UTAUT har kritiserats för att externa, icke angivna 
faktorer i många fall spelar en stor roll i förklaringsgraden. I studier som använder UTAUT 
modifieras därför ofta modellen och andra förklarande faktorer adderas. Några anser därför att 
den angivna förklaringsgraden på 70 % är felaktig (ibid). 	  
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3 Metod 
 
3.1 Forskningsansats 
 
Enligt Oates klassificeras studien som en kvalitativ enfallsstudie då den ämnar beskriva 
personalens upplevelse och acceptans kring en specifik händelse i en verksamhet (Oates, 2006). 
Målet är att få en väldetaljerad inblick i personalens acceptans av den nya teknologin samt att 
kunna sätta acceptansen i relation till det värde teknologin bringar till verksamheten. Resultatet 
karaktäriseras därför som en djup förståelse om personalens upplevelse och acceptans gällande 
införandet av ett nytt system på vårdhemmet. För att nå denna djupa förståelse har intervjuer valts 
som datainsamlingsmetodik.	  
	  
Personalens upplevelser är den centrala delen av denna studie varför det är viktigt att undersöka 
just deras upplevelser. Acceptansen och upplevelserna är därför av största vikt för att kunna 
förstå värdet av teknologin i verksamheten. Att vårdpersonal inte erbjuds ta plats i 
teknologibesluten kan vara ett problem vilket är anledningen till att studien sätter personalen i 
fokus. 
 
3.2 UTAUT som metod	  

Den metod som används för att studera acceptansen med UTAUT utförs vanligtvis kvantitativt 
och ämnar testa teorins styrka, något som denna studie inte gör. Brister har visats när resultat från 
kvantitativa studier tillämpas i praktiken. Att överföra resultat baserade på kvantitativ data till 
verkligheten är inte helt oproblematiskt, delvis på grund av att numerisk data ofta utelämnar 
nyanserad, djupgående information (Vogelsang, Steinhüser & Hoppe, 2013). Denna studie utförs 
därför kvalitativt där UTAUT tillsammans med dess komponenter ligger som underlag för den 
intervjuguide som används för att samla in empiri. Detta innebär att frågorna är utformade och 
tematiserade utefter UTAUTs komponenter vilket gör det möjligt att kartlägga personalens 
acceptans för det nya systemet (se bilaga B).	  
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3.3  Studiens tillvägagångssätt	  

 
Figur 3: En översikt av studiens tillvägagångssätt	  

Figur 3 är en grafisk representation av studiens tillvägagångssätt från forskningsfråga till slutsats. 
UTAUT används för att utforma den intervjuguide som ligger till grund för insamlingen av 
empiri. Intervjuerna transkriberas och kodas för att sedan analyseras med hjälp av ISSM och 
UTAUT, ISSM för att analysera systemets värde för verksamheten och UTAUT för att utvärdera 
personalens acceptans. Därefter sätts dessa två faktorer i relation till varandra för att kunna 
besvara forskningsfrågan och slutligen dra en slutsats. 
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UTAUT är användbar för studier gällande teknologiacceptans inom hälso- och sjukvård. Dess 
komponenter har ett stort stöd i forskning av teknikacceptans varför modellen valdes som 
underlag för intervjuguiden samt som ett analysverktyg för att undersöka acceptansen hos 
personalen på vårdhemmet. ISSM är lämplig att använda för att utvärdera värdebegreppet av 
system, något som var nödvändigt för forskningsfrågan. Svårigheten i att hitta en befintlig teori 
för att kunna sätta acceptans i relation till värde gjorde det passande att använda både UTAUT 
och ISSM. Studien fokuserar inte på att utvärdera någon teori, utan den kräver godkända ramverk 
för att kunna utforma relevanta frågor och för att ha en möjlighet att analysera svaren på ett 
meningsfullt sätt. 
 
3.4  Paradigm 
 
Interpretativ ansats strävar efter att undersöka hur individer, ensamma eller i grupp uppfattar 
deras värld och att genom deras berättelser och åsikter kring denna dra slutsatser. Denna studie 
kommer utforska, identifiera och försöka förklara hur faktorer i ett specifikt socialt sammanhang 
kan relateras till varandra och förklara ett skeende. Interpretativ ansats innebär att världen ses 
med flera subjektiva verkligheter, det finns alltså inte enbart en sanning (Oates, 2006). Vad som 
anses vara sanningen är uppbyggt av individens, antingen enskilda eller gruppvisa upplevelser av 
verkligheten och överfört till andra via sociala konstruktioner som exempelvis delade upplevelser 
och uppfattningar (ibid). 
 
Studien utgår från en interpretativ ansats där kunskapen bygger på en förståelse om personalens 
upplevelse och acceptans gällande införandet av ett nytt IT-system. Denna förståelse och kunskap 
uppnås genom enskilda intervjuer med personalen på vårdhemmet. Forskningen är induktiv i det 
att den inte ämnar testa hypoteser utan slutsatsen dras från insamlat empiri 
(Nationalencyklopedin, 2016). 
 
 
3.5 Datainsamlingsmetodik 
 
Datainsamlingen skedde under tre dagar på två olika boenden som drivs av samma verksamhet. 
Samtliga intervjuer hölls enskilt och spelades in i enlighet med introduktionsbrevet som 
skickades ut cirka en vecka innan intervjuerna (se bilaga A). 
Som tidigare nämnt var intervjufrågorna utformade efter teman från UTAUT-modellen vilket 
innebar att intervjuformen resulterade i en kombination av strukturerad och semi-strukturerade 
frågor. Detta med anledning till att deltagande personal önskades besvara samtliga frågor från 
intervjuguiden, samtidigt som en öppen dialog uppmuntrades. I varje fråga fanns rum för egna 
kommentarer för att nå ett djupare samtal.  
 
Tiden för varje intervju varierade mellan 14 - 37 minuter till följd av att intervjuguiden var 
utformad olika beroende på arbetsgrupp samt att deltagarnas svar var olika omfattande. Till 
undersköterskor och sjuksköterskor ställdes samma frågor medan ledningen fick frågor som 
berörde visionen, syftet samt införandet av det nya systemet. Personal från ledningsgruppen 
intervjuades för att beskriva deras bild och vision om introduceringen av systemet (se bilaga C). 
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3.6 Från datainsamling till analys 
 
Studiens samtliga elva intervjutillfällen transkriberades verbatim från inspelningen, både 
intervjufrågorna och svaren. De två arbetsgrupperna separerades sedan där alla frågor och svar 
till sjuksköterskor samt alla frågor och svar till undersköterskor sammanställdes separat. Detta för 
att få en översikt och en grund till att kunna besvara forskningsfrågan.  
 
För att citeringar från respondenter skulle kunna hållas anonyma och separerade särskildes svar 
från undersköterskor och sjuksköterskor med unika benämningar (1-4). Svar från samtliga 
respondenter redovisas i empirin (se 4). 
 
3.7 Urval 
 
3.7.1 Urval av studiens deltagare  
 
Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval betyder att urvalet är representativt för populationen som studeras och icke-
sannolikhetsurval innebär att forskaren inte kan uppskatta huruvida urvalet är representativt för 
hela populationen eller inte. Icke-sannolikhetsurval gör det därför svårare att generalisera studien 
för en större population (Oates, 2006). 
 
En kvalitativ studie består oftast av ett mindre antal personer för att undersöka ett fenomen 
djupare. Intervjusvar generaliseras därför inte i kvalitativa studier utan de ord som beskriver 
fenomenet eftersöks (Hedin, 1996). Siffror redovisas heller inte i resultatet av dessa studier utan 
den befintliga empirin utgörs i de flesta fall av citat och beskrivningar. Dock kan siffror användas 
för att få en möjlighet att mer överskådligt redovisa sitt resultat (ibid). 
 
I denna studie fanns en kontaktperson som ansvarade för urvalet av intervjupersoner vilket gör 
detta till ett icke-sannolikhetsurval. För att kunna få en djupare inblick i införandet av det nya 
systemet fanns ett kriterium att respondenterna måste ha arbetat i verksamheten både före och 
efter införandet. Detta gjorde att någon med en bättre överblick på de anställda behövde utföra 
urvalet. I samtal med den kontaktperson som utförde urvalet framkom att det första kriteriet 
begränsade antalet sjuksköterskor kraftigt. Totalt handlade det om fem stycken av totalt 20-25 
som hade arbetat på vårdhemmet både innan och efter införandet. Gällande undersköterskor fick 
enhetscheferna själva välja ut respondenter som hade tid och möjlighet att delta i studien. Även 
undersköterskor valdes ut med anledningen att de hade lång erfarenhet och därmed arbetat på 
vårdhemmet både innan och efter införandet. 
 
Studiens valda metodik där djupgående intervjuer med ett mindre antal deltagare innebär att 
studien inte är generaliserbar. Generaliserbara sanningar kommer alltså inte framföras utan det är 
de intervjuades återgivna verklighet som redovisas i den empiri som analys och slutsats bygger 
på.	  
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3.7.2 Reliabilitet i intervjusvaren 
 
Det faktum att de personer som valt ut respondenterna till studien har höga positioner i 
verksamheten spelar roll för tolkningen av intervjusvaren. Det tas i beaktning att respondenter 
kan ha svarat som de tror sig förväntas och att åsikter kan ha undanhållits av olika anledningar. 
Att verksamheten införde den nya tekniken 2013 gör även att tidsaspekten bör tas i beaktning i 
analysen då minnesbilden kan ha förändrats.	  
	  
3.7.3 Slutgiltigt stickprov 
 
Samtlig data har samlats in i form av elva semi-strukturerade intervjuer bestående av 
undersköterskor, sjuksköterskor, personal i ledningen och personer från två andra arbetsgrupper. 
Personal i de två övriga arbetsgrupperna har utelämnats ur studien med motiveringen att de inte 
utför jämförbara arbetsuppgifter med de två utvalda arbetsgrupperna samt att deras anonymitet i 
studien inte kunde säkerställas. I studien har därför totalt nio personer deltagit varav två är 
personal från ledningsgruppen, fyra är undersköterskor samt tre är sjuksköterskor.  
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4. Empiri 
 
Nedan redovisas resultat från den intervjuguide som utformats efter huvudkomponenterna i 
UTAUT. Sedan presenteras de identifierade mönster som medfört nyanser till studien. 
 
4.1 Resultat i enlighet med UTAUT 
 
4.1.1 Ålder, kön, erfarenhet och frivillighet 
 
De sjuksköterskor som deltagit i studien är mellan 61-66 år och undersköterskorna är mellan 33-
54 år. Samtliga respondenter ur de båda arbetsgrupperna var kvinnor. Från ledningspersonal 
intervjuades en kvinna och en man. Alla respondenter i studien anger att de använt en läsplatta 
innan införandet av det nya systemet på vårdhemmet. Verksamheten erbjuder inget alternativt 
system och personalen erbjuds ingen möjlighet att fortsätta använda det gamla systemet.  
 
På frågan om arbetsgivaren erbjuder ett alternativt system svarar en undersköterska att så är inte 
fallet men att hon heller inte skulle vilja ha något annat system. Systemet som införts gör att hon 
sparar tid nu, tid som kan ägnas åt de boende berättar hon. Även om det rör sig om kanske fem 
minuter är det ändå fem minuter extra som hon kan ägna åt att ge sällskap, stöd eller beröring till 
sina boende.  

”Jag skulle inte vilja det. Jag som personal tycker att jag vill inte ägna mycket tid för att 
läsa vad jag ska ge för mediciner utan jag vill ha något lätt som redan har rätt 
information så att jag kan ägna min tid åt mina boende” (Undersköterska 4) 

På frågan om det finns tillfällen då de känner sig otrygg i systemet svarade en sjuksköterska att 
hon känner sig trygg men att när de hade ändrat designen för hur de skulle signera narkotika blev 
fel ibland berättar hon. Hon menar att när de ändrar något så bör man informera om det på ett bra 
sätt. Sjuksköterskan berättar: 	  
	  

“Ja, jag fick try and error lite så där men det blev ändå liksom fel i uträkningen trots att 
jag hade ju gjort rätt. Det var inte helt lätt då“ (Sjuksköterska 2)	  
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4.1.2 Förväntad ansträngning 
 
En sjuksköterska menar att det inte är direkt svårt att använda systemet men att det kräver ett nytt 
sätt att tänka, men att så är det ju med allt förklarar hon. En annan sjuksköterska berättar att det är 
väldigt användarvänligt och att det märks på de nya unga, att de tycker att det är roligt och att de 
förstår på en gång. Dock ser hon en nackdel att hon som sjuksköterska måste in och larma av då 
det blir en del extra jobb. Det är ett väldigt användarvänligt system menar en tredje sjuksköterska 
men från att hon la ner cirka två timmar i månaden lägger hon nu ner en timme om dagen med 
det nya systemet. Det har ökat hennes tid framför datorn mycket. Det finns även ett 
kunskapsglapp hos personalen menar sjuksköterskan. De kommer ständigt till henne och menar 
att saker och ting inte står på läsplattan. Sjuksköterskan brukar då svara att det är hon som skriver 
in informationen och att hon kan göra fel. Hon menar att de måste vara duktigare på att 
kontrollera en extra gång mot doskorten. 
 
Samtliga undersköterskor berättar att systemet är lätt att använda. En undersköterska berättar 
dock att hon önskar att systemet skulle användas till mer än bara signering av medicin. En annan 
undersköterska menar att fler vårdhem borde ta efter istället för att ha kvar papperssignering. En 
tredje undersköterska menar att hon har lätt att arbeta med “tekniska grejer” för hon har en 
läsplatta hemma från samma tillverkare. 	  
	  
4.1.3 Underlättande villkor 
 
70 % av respondenterna uppger “när tekniken inte fungerar” som en nackdel med systemet. Det 
är när det inte fungerar man känner sig sårbar för att det genast blir mer arbete för 
omvårdnadspersonal menar en sjuksköterska. Det är många boenden som berörs och det blir 
mycket extra jobb.	  

En undersköterska menar att det blir jobbigt när inte det går att signera på grund av tekniska 
problem. Det kommer först påminnelser till undersköterskornas telefoner angående utebliven 
signering som sedan vidarebefordras till sjuksköterskan. Detta menar respondenten påverkar 
statistiken som beräknas i procent hur mycket medicin som getts i tid och nämner även att det 
påverkar henne personligen.  
 
En sjuksköterska nämner att all medicin som inte ges i tid visas som “larm om utebliven 
signering” på hennes datorskärm. Det betyder att hon då måste ringa till den våningen det gäller 
och kontrollera att medicinen har getts för att sedan stänga av larmet, något som kräver mycket 
arbetstid enligt henne. Hon berättar att hon brukar säga till medarbetare att försöka ge i tid för det 
blir mycket arbete för henne när det kommer in larm att medicin inte signerats.  
 
På frågan om vem de vänder sig till vid tekniska problem svarar en sjuksköterska att hon 
kontaktar det företag som utvecklat systemet. En annan sjuksköterska berättar att hon kontaktar 
IT-avdelningen när läsplattan inte fungerar. Det har hänt att personalen kommit till henne och 
sagt att den är ur funktion men att den då inte varit laddad för att någon dragit ut sladden. Det 
uppstår dock problem om det blir tekniska fel på helger, då mailar de det företag som utvecklat 
systemet och får använda signeringslistorna tills problemet är åtgärdat säger hon. En tredje 
sjuksköterska menar även hon att IT-support finns i huset men att det är problematiskt om det 
uppstår tekniska fel på helger.  
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“Jag kan inte gå runt med papperssigneringslistor på kvällen till x antal patienter för att 
det ska signeras för en kväll. Så jag skiter i det, jag kan inte göra något. Det är ju sagt att 
om det blir ett längre haveri, då sitter vi ju verkligen på pottkanten för ingen klarar sig 
utan datorer. När det är så över en helg, om de gräver av en ledning, då får vi bara leva 
med det och signera i efterhand. Det är lite pragmatiskt, jag har ingen som helst koll och 
det är ju inte jag som gör det utan jag får lita på att de delegerade utför sina 
arbetsuppgifter” (Sjuksköterska 1) 

En undersköterska berättar att hon i första hand ringer till sjuksköterskan om tekniska problem 
uppstår. En annan undersköterska menar att det inte spelar någon roll vem hon ringer, det kan 
vara sjuksköterskan, enhetschefen eller IT. Men om det är helg menar hon att det är 
sjuksköterskan de i första hand ringer. Vidare berättar hon att det var strul med systemet under en 
storhelg och då fick de gå tillbaka till det gamla systemet med signeringslistor och doskort men 
att “vissa mediciner hade de i huvudet”. 
 
4.1.4 Social påverkan 
 
Introduktion av det nya systemet 
 
86 % av samtliga respondenter anger att de fått en introduktion och 86 % av dem anser att den 
var tillräcklig. Den respondent som uppger att den ej fått någon introduktion började arbeta igen 
efter ett arbetsuppehåll strax efter införandet och fick därför en snabb genomgång av läsplattan. 
 
En sjuksköterska berättar att de fick träffa en representant från företaget som gick igenom 
systemet grundligt. Att de fick ha en introduktion ensam med representanten uppskattades 
mycket. En annan sjuksköterska upplevde att det var ett bra samarbete med företaget som 
utvecklade systemet. En tredje sjuksköterska berättar:	  

“Sen är det ju med allt nytt, att gör man introduktionen och så lär man sig programmet 
och fattar kanske 75 %. Man behöver en genomgång så att man fattar de resterande 25 % 
också. Och det har inte varit, det hade jag önskat… en uppföljning. För nu hittar man nya 
saker och vi lär varandra väldigt mycket, på så sätt är det ändå fortfarande en utveckling, 
det är det. Men rent pedagogiskt tycker jag att det hade varit bättre att få en genomgång 
först, sen lär man sig programmet, jobbar lite med det och sen har man en repetition. Då 
kan man rutiner och kan ta upp lite mer udda grejer” (Sjuksköterska 1) 
	  

 
Systemet var enkelt att använda och det kändes därför som att introduktionen var tillräcklig enligt 
en sjuksköterska som var nöjd med introduktionen. Allting visas tydligt och hon kan inte så lätt ta 
fel. Hon behöver inte heller leta som hon behöver göra i andra system som har många grå rutor 
överallt säger hon. Något som dock kunde vara önskvärt enligt sjuksköterskan vore en test-bild 
på läsplattan där hon kan visa nya medarbetare hur systemet fungerar utan att vara rädd att råka 
klicka på något. Som det är nu får hon lov att visa utan att klicka runt då ingen test-bild finns. Det 
kan vara svårt att få vikarier att förstå funktionaliteten fullt ut som det är nu menar hon. 
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Samtliga undersköterskor anser att introduktionen var tillräcklig och ser att det var ett enkelt 
verktyg att lära sig. En undersköterska berättar att det var lätt att lära sig att hantera läsplattan 
med anledningen att hon själv sedan innan äger en telefon från samma tillverkare.	  
	  
Syftet med införandet 
	  
Syftet med införandet av det nya systemet var enligt en person som var delaktig i beslutsfattandet 
att undersköterskor önskade ett verktyg för att slippa komma ihåg “allt i huvudet”. 
Sjuksköterskor skulle få det lättare med delegeringen och slippa problemet med otydliga 
signeringslistor var även en del av syftet. Att undvika den massiva pappershanteringen samt att 
ha en möjlighet att följa upp avvikelser och att få en säkrare medicinhantering var även del av 
syftet. På vårdhemmets hemsida står det skrivet att en motivering till införandet var just att göra 
det enklare för personal att utföra delegeringar och att kunna kontrollräkna narkotika. Det skulle 
också underlätta och stödja sättet vårdpersonalen dokumenterar sitt arbete och på så vis skulle de 
kunna ägna mer tid åt de boende. 	  
	  
Respondenterna i studien blev tillfrågade om de blev informerade med syftet av införandet och 
100 % svarade att så var fallet. En sjuksköterska berättar att syftet var att öka säkerheten dels för 
att undersköterskor kände sig pressade att komma ihåg allt i huvudet. En sjuksköterska menar att 
det var för att personalen skulle kunna få en bättre överblick. En annan sjuksköterska berättar att 
hon blev informerad om syftet och att det var säkerheten som var huvudsyftet. Undersköterskor 
svarar att det förstod vad syftet var med introduceringen av det nya systemet var. Trots det skiljer 
sig svaren åt där en undersköterska menar att syftet var att avhjälpa och lägga mindre press på 
sjuksköterskor medan en annan undersköterska menar att syftet var att förbättra verksamheten. 
Ett flertal undersköterskor tillägger att syftet även var att slippa pappren och att minska 
avvikelser när det gäller medicinering. 	  
	  
En person i ledningsgruppen berättar att vårdpersonal kunde vakna om natten om natten och 
tänka ”gav jag denna medicin? kom jag ihåg det?”. Vidare nämner hen att några i vårdpersonalen 
fotograferade signeringslistorna som en säkerhet för sig själva och som ett kvitto på att medicin 
inte glömts bort att signera. En del av syftet med införandet av systemet var att åtgärda detta. 	  
	  
4.1.5 Förväntad prestanda	  
	  
60 % av de intervjuade uppger minst en gång under intervjun att de är “jättenöjda” eller “nöjda” 
med systemet, 86 % anser att det känns säkrare nu. 	  
	  

“Det känns som det blir ett tryggare sätt att arbeta och att jag kan lita på att jag får de 
uppgifter jag behöver och inte ha det som allt annat i hjärnan. Här är något som hjälper 
mig med detta. Kanske blir man effektivare på något annat då” (Sjuksköterska 2)	  

	  
“Men det som är mer säkert nu då det är ju att medicinen blir inte glömd så som det var 
förr. Då kunde jag få ett samtal klockan 20 ”nu står jag i medicinskåpet och ska ge 
medicin men hon har inte fått 08-mecidinen än”. Den är alltså bortglömd och det ser man 
först klockan 20. Det händer ju inte längre, det larmar och då kan man ge” 
(Sjuksköterska 2)	  
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Ingen av respondenterna skulle vilja gå tillbaka till det gamla systemet med hanteringen av 
signeringslistor. Att det nya systemet är bättre än det gamla går inte att komma ifrån säger en 
sjuksköterska. Även om hon måste in i datorn oftare nu så är det mycket bättre men det kan 
utvecklas ännu mer, än är de inte där enligt henne men “det kanske kommer”. 
 
Flera undersköterskor nämner att det känns mycket tryggare nu än tidigare och tycker att fler 
verksamheter borde införa liknande system. Om mediciner inte har signerats under en viss tid 
skickas påminnelser till vårdpersonalens telefoner. En undersköterska beskriver att 
påminnelserna på telefonerna blir en extra säkerhet och hon kan ha en bättre kommunikation med 
sina kollegor. Undersköterskan berättar: 	  
	  

“Ja det är väldigt bra, ändå missas det medicin som jag inte kan förstå. Man borde aldrig 
kunna glömma medicin när man får en påminnelse ” (Undersköterska 1)	  

	  
Man glömmer inte mindre nu än vad som gjordes förr, det är ungefär samma menar en 
undersköterska. Men trots det är det en trygghet att nu få påminnelser om utebliven signering av 
medicin vilket inte erbjöds tidigare. En annan undersköterska menar att i nio fall av tio så har inte 
medicin glömts bort att ges utan själva signeringen på läsplattan är bortglömd.	  
	  
På frågan om huruvida det nya systemet förändrat personalens sätt att arbeta och i sådant fall hur 
svarar en sjuksköterska att det har det. Arbetet har blivit mer datorstyrt men hon har en bättre 
överblick, samtidigt som det är känsligare om det inte fungerar, något som bör tas i beaktning 
säger hon.	  
	  
En annan sjuksköterska svarar på frågan och även hon menar att systemet har förändrats hennes 
arbetssätt, särskilt med den översikt som går att få nu på narkotikan särskilt. Detta är enligt 
sjuksköterskan “outstanding”, den kollen gick inte att ha förut. Alla sjuksköterskor i studien var 
dock inte eniga om detta (se 4.2).	  
	  
Flertalet undersköterskor ser att användningen av läsplattan gör det lättare att ge medicin 
eftersom doseringen nu står direkt inne hos de boende. Innan stod doseringen i pappersformat och 
i doskort vilket gjorde att det tog tid att bläddra i genom dem. Nu finns inte det problemet längre 
vilket innebär att den tiden kan läggas på annat menar en undersköterska.	  
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4.2 Identifierade mönster i empiri 
 
Nedan redovisas mönster som identifierats i insamlad data.  
 
4.2.1 Pålitlighet och utvecklingspotential 
 
Framförallt hos undersköterskor, den arbetsgrupp som använder systemet uteslutande till 
signering av mediciner på läsplattan, fanns det hos flera en önskan om att kunna utföra fler 
arbetsuppgifter med den. 	  

“Jag skulle bara vilja att det användes mer till andra saker” (Undersköterska 2)	  

“... man skulle kunna använda den till mer än bara signera, känns nästan onödigt” 
(Undersköterska 1)	  

“Njae, jag tror man borde använda dem mer, känns jätteknäppt att bara signera 
mediciner” (Undersköterska 1)	  

	  

Som tidigare nämnts används läsplattorna för att signera medicin till de boende, något som 
påvisats utifrån respondenters svar är att fler önskar en utökad användning av dessa. I samband 
med detta har dokumentation2 setts som en utvecklingspotential. Enligt en av respondenterna 
dokumenteras det inte lika mycket som det skulle kunna göras av flera anledningar. För att kunna 
dokumentera krävs det att en dator är ledig på kontoret och att logga in på ett system som är 
separat från det system som omfattas av studien. Det systemet anges vara krångligt och tar lång 
tid då flera steg måste gås igenom för att till slut nå möjligheten att dokumentera. Helst ska 
dokumentation ske varje dag men det är inte alltid det hinns med menar respondenten. Istället för 
att systemet för dokumentation är separat skulle hon hellre se att den är åtkomlig direkt i 
läsplattan hos varje boende. Detta skulle troligtvis bidra till att fler dokumentationer skrivs.  
 
Utöver utvecklingspotentialen när det gäller dokumentation nämndes även hanteringen av 
måltider. I nuläget används en beställningslista i pappersformat för att kryssa i vilka rätter varje 
boende önskar kommande vecka. Denna beställningslista skickas sedan ner till köket för att på så 
vis veta hur många av varje rätt som ska lagas. En utökad funktion som gör det möjligt att utföra 
matbeställningar via läsplattan ses därför som en potentiell utveckling för att underlätta 
måltidshanteringen.   
 
En sjuksköterska i studien blev tillfrågad om det saknades någon funktion i systemet som det är 
idag och hon angav då att det skulle vara om de fick en mindre handdator som de kan ha i fickan 
som kan hantera kommunikation mer. En samlingsplats för mail, signeringar, insatslistor och vad 
det är de ska göra istället för att ha allt utspritt. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Dokumentation innebär att det ska föras anteckningar om det sker avvikelser gällande de boende på 
vårdhemmet.	  
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I studien berättar en sjuksköterska att det är ett mycket användarvänligt system men hon hade 
gärna sett fler omgångar i planeringsfasen där de ifrågasatte konsekvenser och utvärderade 
systemet mer grundligt, som det är nu finns det brister. De brister hon nämner är främst 
“narkotikalistan”. Den förbättras successivt men som det ser ut nu kan det exempelvis vara så att 
en boende står på regelbunden medicin samtidigt som den har medicin som är vid behov. 
Sjuksköterskan skriver då två rader av medicinen som direkt syns på läsplattan. Problemet är att 
det bara finns en flaska medicin, inte en för varje rad som systemet tror. Sjuksköterskan menar att 
de därför aldrig kan “ha koll” på mixtur. Ett annat problem är om hon vill ändra doseringen av en 
specifik medicin, exempelvis att hon sätter in morfinplåster på 12 mg och succesivt ökar till 50 
eller 75 mg. Sjuksköterskan måste då lägga in ett nytt plåster och alla plåster kan då bli stående 
om hon missar att ta bort de tidigare.	  

“Det är alltid bra att kolla hur mycket ska du ha, det står inte oftast. Sköterskan föreslår 
att man alltid ska kolla på doskortet och inte bara lita på läsplattan. Ah det står 20 ml, då 
ger man 20 ml till personen fast man skulle ge 5. Då blir det överdos.”	  
(Undersköterska 3) 
	  

	  
Flera undersköterskor menar att det inte går att lita på läsplattan till 100 % eftersom doseringar 
matas in manuellt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och alltid dubbelkolla på doskortet 
som finns i medicinskåpet hos varje boende. En respondent nämner att det har hänt att en kollega 
har varit lite förvirrad och ställt en boendes medicin hos en annan boende. Enligt citatet ovan har 
det givits en överdos av läkemedel på grund av att information i läsplattan varit felaktig. 
Sjuksköterskor brukar informera personalen om ändringar sker i ordinationer. Trots detta har det 
skett missförstånd då en timvikarie inte har fått vetskap om förändrad ordination vilket har 
resulterat i att en boende fått fel dosering av medicin. En sjuksköterska i studien belyser samma 
tema:	  
 
	  

“Personal har fortfarande svårt att skilja mellan recept och läsplattan. Jag får ständigt 
höra “det står inte på läsplattan”. Nej för det är jag som fyller i den och jag kan göra 
fel” (Sjuksköterska 1) 
	  

	  
Sjuksköterskan berättar att personal förlitar sig mycket på läsplattorna och att det där finns ett 
kunskapsglapp som kan ta tid.	  
	  
En sjuksköterska i studien berättar att hon idag får dubbelkolla räkning och narkotika på datorn 
på ett annat sätt och om något inte stämmer måste hon gå tillbaka och undersöka vad som blivit 
fel. Något som hon anger vara svårare än med signeringslistorna där hon lättare kunde läsa och få 
en överblick.	  
	  

“Det är olika hur man är men jag upplevde att det var lättare” (Sjuksköterska 3) 
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4.2.2 Sjuksköterskor ägnar mer arbetstid framför datorn nu	  
	  
Sjuksköterskor lägger manuellt in doseringsinformation i systemet idag jämfört med tidigare då 
de skrev och samlade in signeringslistor har arbetstiden framför datorn förändrats. En 
sjuksköterska berättar att hon tidigare la ner två timmar i månaden på samma arbetsuppgift som 
det nya systemet kräver en timme om dagen för, hennes arbete har därför blivit mycket mer 
datorstyrt. Enligt en annan sjuksköterska avsattes varannan månad att skriva signeringslista för 
hand, detta arbetade hon med i en timme och lade sedan in dem i skåpen hos de boende. Detta 
uppger hon “inte var så farligt”. En sjuksköterska uppger att med det nya systemet kräver att man 
kontrollräknar narkotika var fjortonde dag, detta gjordes innan införandet i en gång i månaden. 
Trots att detta är mer tidskrävande än innan är det något som uppskattas då det känns säkrare och 
att man har mer kontroll. Den berörda arbetsgruppen delegerar även medarbetare en gång per år i 
det nya systemet, en funktion som inte alls fanns tidigare. 
 
En sjuksköterska berättar att med detta system kan bli en anhopning av arbete om hon exempelvis 
skulle vara sjuk och att det är en nackdel. De avlarmningar som måste göras läggs alltså på hög 
om de inte utförs i tid. Vikarier har en möjlighet att utföra de uppgifter som annars hopar sig för 
henne men det är oftast annat som prioriteras. En annan sjuksköterska berättar att mer tid 
spenderas åt det nya systemet då hon nu är inne i systemet varje arbetsdag och detta var något 
som aldrig skedde med signeringslistorna. 
 
4.2.3 Teknik är något “man måste hänga med i” 
 
Både sjuksköterskor och undersköterskor nämner att teknik är något som “man måste hänga med 
i” trots att några anser att det fungerade bra innan den nya teknologin infördes. En sjuksköterska 
berättar:	  

“...och det är ju klart, all förändring är av ondo, det är bara så. Det är enkelt om det är 
som det alltid har varit för då kan man ju det. Men samtidigt så finns det ändå… Det är ju 
utveckling hela tiden, man lär nytt, man får traggla det som inte alltid är begripligt” 
(Sjuksköterska 1)	  

“Vi är inte födda med telefon i handen, det förändras väldigt mycket hela tiden. Man får 
hänga med lite, det kräver nästan det i arbetslivet när ny teknologi införs i alla fall” 
(Sjuksköterska 1)	  

“Svårt vet jag inte, men med det nya systemet... när det är nya uppgifter så är det klart att 
det krävs ett annat sätt att tänka, men det tycker jag att det får man ju göra. Det är ju hela 
tiden så, allting” (Sjuksköterska 3)	  

Vidare menar en undersköterska att hon inte var direkt missnöjd med hur det fungerade innan 
eftersom hon inte visste något annat. Hon beskriver att det kändes naturligt att komma in till den 
boende, gå till medicinskåpet, ge medicinen och sedan signera den givna medicinen.  
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Ytterligare en undersköterska nämner att hon tidigare inte reflekterade så mycket över att det var 
massor med papper. Det känns ungefär samma som nu, man kunde gå och titta på 
signeringspappret om någon hade signerat eller inte, liknande som med läsplattan idag. 
Undersköterskan avslutade meningen med att hon kanske inte anses tillhöra den yngsta 
generationen, men att hon ändå känner sig bekväm med papper.	  

“Jag kan lita på den så länge den funkar” (Undersköterska 3)	  

Som citaten påvisar anses teknologin vara under ständig utveckling vilket innebär att man som 
anställd behöver “hänga med” och skapa förtroende för systemet. Även om förändringar 
fortfarande sker, berättar flera från de två arbetsgrupperna att den nya teknologin som införts har 
förbättrat säkerheten när det gäller given medicinering samt bidragit till en trygghet hos 
vårdpersonalen.	  

“Det är bra med teknologi tycker jag, bara det används i rätt syfte. Så att det inte blir att 
vi måste vara mer moderna, så vi slänger upp läsplattor” (Undersköterska 2)	  
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5. Analys 
 
Nedan analyseras personalens acceptans med hjälp av insamlad empiri och UTAUT som 
underlag. Därefter analyseras värdet efter ISSM och dess tre komponenter. Sedan följer en 
värdediskussion i enlighet med Beynon-Davies syn på ett systems värde. All empiri som har 
presenterats ligger som grund till den analys som ämnar besvara studiens forskningsfråga.	  
	  
5.1 Analys av personalens acceptans med UTAUT	  
	  
På frågan om det finns en vilja gå tillbaka till det gamla systemet svarade samtlig personal att de 
inte vill det. Flera undersköterskor menar att det känns mycket tryggare nu tack vare 
påminnelserna om utebliven signering och sjuksköterskor menar att den översikt som visas nu 
fanns inte förr. Samtidigt yttras det från en sjuksköterska att hon tyckte sig ha en bättre översikt i 
det gamla systemet. Sjuksköterskor berättar att de lägger ner mer tid vid datorn nu än förr och att 
några undersköterskor menar att det nästan känns onödigt att bara signera medicin på läsplattan. 
Läsplattan som arbetsverktyg accepteras uttryckligen av personalen men vi ser yttringar som 
indikerar på att alla inte är fullt nöjda. 
 
De flesta respondenter anger att de känner sig sårbara när tekniken inte fungerar, att det blir mer 
arbete då. När detta händer uppger respondenter att det är sagt att de ska gå tillbaka till det gamla 
systemet med signeringslistor. En sjuksköterska anger dock att hon inte har kapacitet att göra 
detta utan att hon i ett sådant fall istället förlitar sig på att de anställda utför sina uppgifter. Med 
digitaliseringen är teknikens sårbarhet ett ofrånkomligt faktum men det går att minimera risken 
och minska skadan av det. 
 
Samtlig personal berättar att de blivit informerade om syftet till varför introduceringen av den 
nya teknologin infördes. Dock skiljer sig uppfattningen åt bland personalen där en sjuksköterska 
menar att det var för att öka säkerheten för undersköterskor medan en annan sjuksköterska 
berättar att det var för att personalen skulle få en bättre överblick. En undersköterska menar att 
syftet var att avhjälpa sjuksköterskor samtidigt som en annan undersköterska uttrycker att det var 
för att förbättra verksamheten. Att respondenter ur de båda arbetsgrupperna upplevt att syftet var 
att stärka och hjälpa den andra arbetsgruppen skulle kunna indikera på att syftet var otydlig från 
början. Att en arbetsgrupp anger att introduceringen var till för den andra arbetsgruppen och vice 
versa kan visa på att de båda arbetsgrupperna inte ser att systemet primärt är till för dem.  
 
Att acceptera en situation behöver nödvändigtvis inte innebära att man är nöjd med den utan det 
handlar om att godta den. Alla respondenter i studien ser något positivt med det nya systemet och 
en acceptans finns men de identifierade kritiska uttalandena gör det intressant att utvärdera 
systemets värde för verksamheten.	  
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5.2 Analys av systemets värde med ISSM 
 
Enligt Beynon-Davies kan ett systems värde mätas i de komponenter som ingår i DeLone & 
MacLeans modell ISSM: funktionalitet, användbarhet och nytta. 
 
5.2.1 Funktionalitet 
 
När funktionalitet mäts undersöks syftet med systemet och jämförs sedan mot vad det faktiskt gör. 
Funktionalitet delas in i informationskvalitet och systemkvalitet. 
 
Syftet med införandet av det nya systemet var att avhjälpa undersköterskor, att sjuksköterskor 
skulle få det lättare med delegeringar samt att de skulle slippa otydliga signeringslistor. Det 
skulle även underlätta sättet vårdpersonalen dokumenterar sitt arbete och därför kunna ägna mer 
tid åt de boende. Även säkerheten var en del av syftet och att personalen skulle kunna få en bättre 
överblick. 
 
Den största delen av de intervjuade undersköterskor anger att de känner sig avhjälpta vilket kan 
anses bekräfta att det syftet uppnåtts. Innebörden av begreppet avhjälpa kan diskuteras, möjligen 
är det så att systemet avhjälpt personalen inom några aspekter men inte inom alla. Sjuksköterskor 
uppger att det blivit enklare att delegera ansvar. Att underlätta sättet för personalen att 
dokumentering var en del av syftet. Detta är dock något som undersköterskor anser kan förbättras 
och de anger själva förslag på funktioner i systemet som skulle kunna ge dem mer tid åt de 
boende. Samtidigt anger respondenter att systemet successivt utvecklas och att fler funktioner 
antagligen kommer att tillkomma inom kort. Samtliga respondenter uppger att de blev 
informerade om syftet med införandet men syftet återberättas olika (se 4.1.4). 
 
God systemkvalitet och god informationskvalitet är faktorer som tillsammans utger grunden för 
en god systemfunktionalitet. Den information som systemet innehåller påverkar alltså 
funktionaliteten. Det är svårare för undersköterskor att glömma bort att ge medicin idag men 
sjuksköterskor får mer arbete att “larma av” och följa upp avvikelser när mediciner av olika 
anledningar ändå inte getts i tid. Möjligheten att kontrollräkna narkotika har gjort att 
sjuksköterskor upplever att systemet är mer säkert men det faktum att de idag har svårare att hålla 
koll på mixtur gör den aspekten svagare. Att sjuksköterskor själva för in doseringsinformation i 
systemet kan göra informationskvalitén bristande på grund av den mänskliga faktorn. Information 
kan bli felaktig och personal uppmanas därför att alltid kontrollera mot doskortet, därmed 
används det gamla systemet fortfarande till viss del. Den oro som förut berörde huruvida medicin 
getts eller ej kan därmed idag ersatts av oro för “kontrollerade jag mot doskortet?”. Med detta kan 
det sägas att i viljan att lösa ett problem har det uppstått ett nytt. 
 
Enligt studiens resultat framkommer det att en undersköterska inte vill ägna mycket tid åt att läsa 
om vilka mediciner som ska ges. Hon är nöjd med det nya systemet för att hon vill ha något “lätt” 
som redan ger rätt information för att kunna ägna mer tid åt de boende, något som vi tolkar att 
hon anser att det nya systemet gör. Detta indikerar att undersköterskan litar på att läsplattan 
presenterar rätt information trots att informationen i systemet enligt andra respondenter kan vara 
bristfällig, något som visar på en möjlig svaghet i tillförlitligheten.  
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Gällande systemkvaliteten har samtliga undersköterskor uppgett att systemet är enkelt att 
använda. Även sjuksköterskor tycker att det är ett enkelt gränssnitt men en uppgav att hon 
fortfarande hittar nya funktioner. Här ser vi motsägelser i svaren från sjuksköterskor där några 
menar att systemet är enkelt att använda men andra än idag kan upptäcka viktiga funktioner för 
att utföra sina arbetsgruppgifter efter ~tre år.  
 
5.2.2 Användbarhet 
 
Användbarhet mäter hur lätt systemet är att använda i förhållande till dess syfte och delas in i 
systemanvändning och användarnöjdhet. 
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 1.6 varierar systemanvändningen för de två arbetsgrupperna vilket 
gör att användbarheten analyseras var för sig.  
 
Undersköterskor som exponeras för systemet via en läsplatta anger att systemet är enkelt men att 
det nästan kan kännas onödigt att enbart signerar medicin i ett system som skulle kunna ha fler 
funktioner än så. Detta kan tyda på att införandet av den nya teknologin skapade förväntningar 
hos undersköterskor som systemet inte lever upp till. Teknologin har ersatt det gamla systemet 
men det upplevs som att det finns en känsla av att det känns överflödigt. Att det finns en vilja att 
tekniken skulle kunna avhjälpa mer. Genom att utöka funktionaliteten i systemet för 
undersköterskor skulle det inte kännas onödigt och på så vis skulle de eventuella förväntningarna 
mötas. 
 
Särskilt sjuksköterskor har i studien yttrat att de inte var direkt missnöjda med det tidigare 
systemet men att de även är nöjda med det nya. Möjligheten att kunna kontrollräkna narkotika 
anges som en av de bästa funktionerna med det nya systemet enligt en sjuksköterska, samtidigt 
uppger en annan sjuksköterska att just den funktionen har stora svagheter. Detta skulle kunna 
bero på en bristfällig introduktion för sjuksköterskan eller att dessa svagheter ännu inte upptäckts 
av andra sjuksköterskor. 
 
För sjuksköterskor känns det nya systemet säkrare men de måste spendera mer tid vid datorn. De 
flesta respondenterna uppger under intervjun att de är nöjda med det nya systemet och några 
upprepar det flertalet gånger. Trots detta finns en del svagheter	  och det mest frekvent angivna 
problemet är att sårbarheten när tekniken inte fungerar. En del respondenter som är nöjda med 
systemet anger att de inte var missnöjda förr men att “man måste hänga med”. Detta innebär att 
användarnöjdheten varierar mellan personalen och framförallt mellan de två arbetsgrupperna. Vi 
tror att det till största del beror på att de interagerar med systemet på olika sätt, alltså att 
systemanvändningen varierar mellan dem. Sjuksköterskor har tillgång till fler funktioner i 
systemet och de har även större ansvar eftersom de själva lägger in doseringsinformationen. En 
felaktig interaktion med systemet för sjuksköterskan skulle därmed ge större konsekvenser än för 
undersköterskan då boenden inte får den medicin som var tänkt.  
 
Knyter man an till syftet där undersköterskor skulle få ökat stöd är användbarheten god då de nu 
slipper hålla reda på informationen själva. Dock bör dokumenteringen vidareutvecklas för att 
möta det syfte som angavs. Gällande sjuksköterskor tillkom en arbetsuppgifter som de inte 
utförde på samma sätt innan införandet av systemet vilket delvis kan förklara varför arbetet är 
mer datorstyrt nu. Dock är de tillkomna arbetsuppgifterna bland annat att delegera 
undersköterskor, något som görs en gång om året och därför inte skulle förklara den ökade 
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arbetstiden framför datorn. Det som möjligen mest ökat den arbetstiden för sjuksköterskor är 
avlarmning av de larm som uppkommer när medicin inte ges i tid. Samtidigt uppger de att 
systemet är användarvänligt och att det känns mer säkert idag vilket eventuellt kan vägas mot den 
förlängda arbetstiden. 
 
5.2.3 Nytta 
 
Nytta mäter den nytta som systemet bringar till aktiviteter inom verksamheten och i verksamheten 
som helhet. Nytta delas in i individuell påverkan och organisatorisk påverkan. 
 
Det nyinförda systemet har bevisligen givit någon form av nytta till verksamheten då 100 % av 
vårdpersonalen menar att de inte vill gå tillbaka till det gamla systemet. Personalen tycker att fler 
verksamheter borde introducera liknande system, en rekommendation som kan ses som att den 
organisatoriska inverkan varit positiv. 
 
Läsplattan erbjuder idag i stort en funktion för undersköterskor vilket är signering av medicin. I 
empirin nämner flera undersköterskor att det nästan känns onödigt att bara signera medicin. 
Undersköterskor vill inte gå tillbaka till det gamla systemet. En undersköterska säger att det 
känns “jättekonstigt” att de inte kan göra mer än just signering. I denna kontext finns det en grad 
av nytta i systemet, funktionen som är implementerad fungerar och vårdpersonalen är nöjda. 
Dock menar flera att just för att det bara finns en funktion, känns den onödig vilket gör att nyttan 
tenderar till att minska. Fler funktioner, till exempel möjlighet till dokumentation skulle kunna 
bidra till en större individuell påverkan än vad den gör nu, som i sin tur skulle bidra till en större 
organisatorisk påverkan. 
 
En individuell påverkan som systemet gett är den psykologiska avlastning där undersköterskor 
inte längre behöver oroa sig för om medicin getts i tid eller inte. Det ger en möjlighet för 
undersköterskor att ha större fokusering på sina arbetsuppgifter istället. Om detta bidrar till en 
organisatorisk påverkan är inget vi kan vara säkra på men en personal som är mindre stressad och 
oroad är rimligtvis en större tillgång för verksamheten. För sjuksköterskor är det framförallt 
säkerhetsaspekten som gör att systemet ger nytta. En individuell påverkan som möjligen ger 
trygghet även till sjuksköterskor.	  
	  
5.2.4 Värdebegreppet enligt Beynon-Davies 
 
Beynon-Davies menar att ett systems värde kan mätas i enlighet med de komponenter som ingår i 
ISSM: funktionalitet, användbarhet och nytta. Han menar att alla delar måste uppnå goda resultat 
för att ett system ska ha ett värde. I avsnitt 5.1 har det aktuella systemet i studien analyserats och 
vi ser både styrkor och svagheter i samtliga komponenter. En stor del av de angivna syften med 
införandet uppnås men inte samtliga då det finns svagheter i informationskvaliteten. Systemet är 
enkelt att använda för undersköterskor men sjuksköterskor hittar fortfarande nya funktioner i 
systemet vilket skulle kunna påvisa att systemet är svårare för dem. Å ena sidan behöver det inte 
betyda att det är svårare men i kontexten ser vi att det möjligen hindrar sjuksköterskor från att 
använda systemet fullständigt. Systemet används av anledningen att det är tvingande och vi kan 
därför inte uttala oss om systemanvändningen men vi ser att användarnöjdheten är hög och kan 
därför anses god. Det finns en nytta med systemet men med svagheter där vi ser att 
undersköterskor önskar mer funktioner, något som skulle kunna öka den individuella påverkan. 
Samtidigt har systemet gett en psykologisk avlastning gentemot personalen då det ger större 
trygghet i att komma ihåg om medicin getts eller inte.	  
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5.3 Acceptans i relation till värde 
 
Att undersöka personalens acceptans och att förstå vilket värde som teknologin bringar till 
verksamheten är inte helt okomplicerat. Acceptans och sättet acceptans uttrycks på skiljer sig från 
person till person, att acceptera en situation behöver inte nödvändigtvis betyda att man tycker om 
den. Systemet används av samtliga i personalen och den största delen uppger att de är nöjda med 
systemet, något som indikerar på att en acceptans finns. Intervjuer med personalen visar på att de 
accepterar systemet, de har alltså godtagit situationen men det betyder inte nödvändigtvis att de är 
nöjda. Detta gör det intressant att sätta den acceptans som uttrycks i relation till det värde 
systemet ger till verksamheten. 
 
Läsplattan används frekvent av undersköterskorna, en beräkning på 2000 signeringar av medicin 
varje dag. Trots det menar DeLone och McLean att hur mycket ett system används inte är en 
direkt indikation på att systemet är lyckat. (DeLone & MacLean, 2003). Som tidigare nämnts 
erbjuds inte personalen att gå tillbaka till det gamla systemet vilket betyder att samtlig personal 
måste använda det nya. Att personalen använder det nya systemet är därför en eventuell 
konsekvens av att inget alternativ erbjuds och därför inget tecken på att det är felfritt. Dock anger 
samtliga att de inte vill gå tillbaka till signeringslistor. 
 
Ökad kvalitet och reducering av sjukvårdsrelaterade kostnader är angivna delkomponenter där ny 
teknik kan bidra till värde i verksamheter inom vårdyrken. Även vikten av en god introduktion av 
nya IT-system poängteras. Det arbete som utförts har enligt insamlad data blivit säkrare vilket 
kan betyda att kvaliteten på arbetet ökat. Intervjusvar från undersköterskor visar på att mediciner 
ges inom tidsramen i större utsträckning med det nya systemet eftersom att de nu får påminnelser 
via telefonerna. Sjuksköterskor menar dock att de trots detta spenderar mycket tid framför datorn 
för att larma av de medicineringar som inte getts i tid. Sjukvårdsrelaterade kostnader ur en 
ekonomisk aspekt har studien inte undersökt, dock kan den arbetstid som ökat framför datorer 
möjligen kopplas till en ekonomisk kostnad. Tid är pengar och vilka arbetsuppgifter uteblir när 
sjuksköterskor spenderar mer tid vid datorn?  
 
Flertalet respondenter ansåg att introduktionen var tillräcklig medan en sjuksköterska önskade att 
den kunde varit längre, att 25 % saknades. En otillräcklig förhandsplanering med bristfällig 
introduktion kan som tidigare nämnt innebära en försämrad arbetshälsa. Det är sjuksköterskor 
som lägger in doseringsinformation i systemet och om introduktionen för dem är bristfällig kan 
detta leda till konsekvenser i form av feldosering till boende. En mer omfattande introduktion 
skulle i denna aspekt kunna ge ett större värde till verksamheten.  
 
Flera i vårdpersonalen nämner att det känns tryggare att använda det system som finns idag 
jämfört med det som användes tidigare. Att det blivit tryggare har dock inneburit att andra 
arbetsuppgifter har påverkats, bland annat att arbetstiden framför datorn har ökat för 
sjuksköterskor. Ökad arbetstid framför datorn måste vägas mot den säkerhet det ger för att kunna 
dra slutsatser om det i den aspekten gett ett värde till verksamheten. 
 
Systemet accepteras av samtliga i personalen men alla är inte fullt nöjda och det har upptäckts 
svagheter i systemet som kan innebära att värdet för verksamheten reduceras. Svagheter i att 
sjuksköterskornas arbetsdag är mer datorstyrd, undersköterskor ser läsplattan som nästan 
överflödig samt att personalen ser att när tekniken inte fungerar krävs det mer arbete av dem. 
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Det gamla systemet används fortfarande då undersköterskor uppmanas att alltid kontrollera 
informationen på läsplattan en extra gång mot doskort. Det har visats i empirin att detta är något 
som inte alltid efterföljs. Det innebär att det finns ett kunskapsglapp där de som ger medicin litar 
på läsplattan, medan de som för in doseringsinformation menar att det kan bli fel.  
 
Genom att undersöka acceptansen för ny teknologi i verksamheten har det framkommit att 
personal uttryckligen är nöjda och accepterar systemet. Dock har det i de djupgående intervjuerna 
framkommit nyanserade uttryck för mer eller mindre uppskattning vilket gjorde det intressant att 
även undersöka systemets värde. Trots positiva uttryck har det upptäckts svagheter som kan 
innebära att värdet till verksamheten inte är fullkomligt. Om de svagheter som upptäckts 
utvärderas och åtgärdas ser vi att systemets värde kan öka.  
 
Studien har visat att värdet kan variera trots att det finns en acceptans då de sätts i relation till 
varandra. Att väga dessa två komponenter gör det möjligt att förstå systemets värde genom att 
sätta personalen i fokus. Personalen är som tidigare nämnt kärnan i verksamheten och därför är 
det viktigt att låta deras röst bli hörd i besluten för införandet av ny teknologi, något som vi har 
påvisat i denna studie. 
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6 Diskussion 
 
Under studien upptäcktes att acceptansen hos de två arbetsgrupperna skiljs åt. Det faktum att de 
två arbetsgrupperna använder systemet på olika sätt kan vara anledningen till varför deras uttryck 
för acceptans skiljer sig åt. En definierad olikhet är tids- och funktionsaspekten. Sjuksköterskor 
upplever att de spenderar mer tid vid datorn samt arbetar med många funktioner i systemet medan 
undersköterskor lägger ner ungefär samma tid som innan men upplever att de skulle vilja ha mer 
funktioner.  
 
De sjuksköterskor som deltog i studien var äldre än den grupp undersköterskor som deltog. Att 
sjuksköterskor i större grad än undersköterskor upplevt att introduktionen varit svårare och än 
idag hittade nya funktioner i systemet tror vi kan vara åldersrelaterat. Detta med utgångspunkten 
att äldre människor inte växt upp med tekniken på samma sätt som yngre. En yngre 
undersköterska berättade att systemet var enkelt att förstå sig på av den anledningen att hon själv 
har en telefon från samma tillverkare som läsplattan. En äldre sjuksköterska förklarade att det 
kunde vara svårare för henne då hon ej är uppväxt med “telefon i handen”. Som tidigare nämnt 
finns det fler funktioner för sjuksköterskor än vad som i nuläget finns för undersköterskor vilket 
också skulle kunna vara en förklaring till varför sjuksköterskor generellt ansåg introduktionen 
svårare. 
 
Det nya systemet är mindre tidskrävande i undersköterskors arbetsdag och har ersatt en 
arbetsuppgift som tidigare var ett större problem för dem än motsvarande för sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor ses ha en förhållandevis högre acceptans gentemot det gamla systemet samtidigt 
som det nya systemet innebär mer arbete framför datorn för dem. Detta kan också ses som 
anledningar till att undersköterskor i denna studie överlag verkar en aning mer nöjda med det nya 
systemet. 
 
En tanke som framkommit under studien är ansvarsfrågan som uppstår när teknik blandas in i 
betydande processer. Läsplattan blir i detta fall en del av medicineringen vilket skapar en 
ansvarsfråga. Även om personal uppmanas att alltid kontrollera läsplattans information mot 
doskortet är detta något som inte alltid görs utan de förlitar sig på läsplattan i många fall. Är det 
då den sjuksköterska som fört in felaktiga uppgifter, den undersköterska som inte jämförde en 
extra gång mot doskortet eller tekniken i sig som bär ansvaret?  
 
Att empiri samlades in med hjälp av djupgående intervjuer bidrog till att vi upptäckte nyanser i 
teknologiacceptansen på vårdhemmet. Insikter som inte framkommit om studien utförts 
kvantitativt. Detta ser vi styrker vårt val att utföra denna studie kvalitativt då numerisk data inte 
skulle kunna beskriva detta lika ingående. 	  
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7 Slutsats 
 
Studiens forskningsfråga är “hur uttrycks acceptansen för den nya teknologin hos personalen i 
relation till det värde den ger till verksamheten?” 
 
Teknologibeslut inom vården tas ofta långt från personalen och om den nya teknologin inte 
används som planerat kan det innebära att patienter inte får den vård som var tänkt. Detta 
samtidigt som en framtida personalbrist råder och behovet av tekniska lösningar inom vården är 
stor. Kunskapen som erhålls från vårdpersonal är kärnan i förståelsen för hur teknologi bör 
utformas för bästa möjliga vård och om detta misslyckas kan arbetshälsan för vårdpersonalen 
försämras. Studien har med personalen i fokus undersökt acceptansen för ett nyinfört system samt 
satt den i relation till det värde den ger till verksamheten. Detta har utförts genom djupgående 
intervjuer med personal på det berörda vårdhemmet och genom analys mot två befintliga teorier. 
Systemet accepteras uttryckligen av samtliga på vårdhemmet, dock i varierande nivåer av nöjdhet 
och med förslag på utvecklingsmöjligheter. Värdet av den nya teknologin i denna studie har vi 
undersökt genom att analysera personalens upplevelser mot ISSM med de tre komponenterna 
användbarhet, funktionalitet och nytta. Det framkom att sjuksköterskor spenderar mer tid framför 
datorn i det nya systemet, att undersköterskor menar att systemet känns onödigt som det är idag 
och sjuksköterskor menar att det finns ett kunskapsglapp då undersköterskor glömmer att 
kontrollera mot doskorten.  
 
Systemet har gett ett värde i verksamheten, framförallt i en större trygghet, högre säkerhet och en 
psykologisk avlastning men det finns aspekter som är viktiga att belysa i berättelserna från 
personalen. Att systemet accepteras av personalen har visat sig inte förklara allt. De angivna 
svagheter som uppmäts är aspekter som kan tas i beaktning för vidareutveckling av systemet. 	  
	  
8 Förslag på vidare forskning 
 
Att vidare undersöka orsaken till varför teknologi accepteras trots eventuella motstånd är 
intressant att forska i för ökad förståelse i ämnet. Det finns även ett behov av kvalitativa studier 
som undersöker vårdpersonalens upplevelser kring införande av ny teknik. Detta skulle ge 
möjlighet att förbättra förutsättningarna för framtida lyckosamma implementationer. Att utföra 
liknande studier i andra verksamheter och branscher är av intresse för att se förutsättningarna i 
andra fall.	  
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10. Bilagor	  

A Introduktionsbrev till deltagande personal 
 
Hej!	  

Vi är två studenter som läser vår sista termin på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid 
Uppsala Universitet. Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete om introduktion av ny 
teknologi inom vården. Vi vill undersöka hur personalen på X upplevde den introduktion av 
iPads som skett tidigare. Denna uppsats syftar till att ta reda på om iPads är ett stöd eller hinder 
för personalens dagliga arbete på X.	  
	  
Vi kommer att besöka Er mellan den 19-21 april där vi kommer att utföra individuella intervjuer 
gällande Era upplevelser kring arbetet med iPads på X. Intervjumaterialet kommer att ligga som 
grund till analys av hur personal upplever introduktionen och användningen av iPads i sitt dagliga 
arbete. 	  
	  
Intervjun kommer vara uppbyggd enligt följande teman: dina dagliga arbetsuppgifter, hur du 
arbetade innan införandet av iPads, din tidigare och nuvarande upplevelse av iPads.	  
	  
Vi beräknar att varje enskild intervju tar ungefär 45 minuter och vi önskar spela in intervjuerna 
för att inte missa något viktigt. Samtliga deltagare i studien kommer hållas anonyma och för att 
säkerställa detta kommer uppsatsen utformas så att möjligheten till identifiering av personal 
minimeras. 
 
	  
Vänliga hälsningar,	  
	  
Malin Singdén        Sofia Julin	  
	  
Handledare Jenny Eriksson Lundström	  
Jenny.Eriksson@im.uu.se	  
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B Intervjufrågor till de två arbetsgrupperna 
 
	  
Tema     Fråga	  
	  
Ålder     Hur gammal är du? 	  
Erfarenhet    Hur länge har du arbetat här på X? 	  
Erfarenhet    Hade du använt iPads/annan läsplatta innan de installerades  
     på X? 
      - I så fall i vilken utsträckning?  
 	  
Social påverkan   Fick du någon introduktion på hur ni skulle arbeta med  
     iPads? 	  

● I så fall hur gick det till? Hur hade det kunnat göras 
annorlunda/bättre?	  

Social påverkan   Blev du informerad om vad syftet med introduceringen av  
     iPads var?   
Användarbeteende   Berätta om hur du använder iPads i ditt dagliga arbete. 	  

● Hur ofta använder du iPads per dag i arbetet?	  
Användarbeteende   Om du tänker på hur du arbetade innan införandet av iPads...  
     hur såg arbetssättet ut? 	  
Användarbeteende   Har ditt arbetssätt förändrats enligt dig efter iPads införts? 	  

● På vilket sätt? blivit bättre eller sämre?  
	  

Förväntad ansträngning  Tycker du det är lätt eller svårt att använda dig av iPads i  
     arbetet?	  

● I vilka situationer kan det vara lätt/svårt?	  
Förväntad prestanda  Tycker du att iPads har förändrat ditt sätt att arbeta till det  
     bättre eller sämre? 	  

● varför och på vilket sätt?	  
Förväntad prestanda  Tycker du att iPads är ett användbart verktyg för att hjälpa  
     dig utföra dina arbetsuppgifter? Motivera. 
 
	  
Frivillighet    Erbjuder din arbetsgivare något alternativ till att använda  
     iPads? 	  

● vilket? exempelvis det gamla systemet.	  
 
Underlättande villkor  Om tekniska problem skulle uppstå när du använder dig av  
     iPads, känner du att du  kan vända dig till någon för att få  
     hjälp?	  

● Vem i så fall?	  
	  
Erfarenhet    Finns det tillfällen då du känner dig otrygg i att använda  
     iPads?	  

● I  så fall i vilken situation?	  
Erfarenhet      Har du upplevt ångest/oro relaterat till iPads någon gång?  
     Berätta. 	  
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C Intervjufrågor till personal ur ledningsposition 

Vad har du för befattning?	  
 
Hur länge har du arbetat här?	  
 
Arbetar du dagligen med systemet?	  
ifall ja:	  

på vilket sätt? vilka arbetsuppgifter utför du med systemet?	  
hur utförde du samma arbetsuppgifter innan införandet?	  
har ditt arbetssätt förenklats efter införandet?	  
fick ni någon introduktion till hur ni skulle använda systemet?	  

 
Har du varit med i beslutandet om att införa systemet på XXX?	  
ifall ja:	  

Varför introducerades systemet?	  
Vad ville ni uppnå med att införa systemet?	  
Anser du att ni har gjort det?	  
Har du någon uppfattning om hur övrig personal (ex: undersköterskor och sjuksköterskor) 
är nöjda med införandet?	  
Anser ni att införandet har varit lyckat? varför/varför inte?	  

ifall nej:	  
Varför tror du att systemet introducerades?	  
Vad tror du att “man” ville uppnå med att införa systemet?	  
Anser du att ni har gjort det?	  

	  


