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Sammanfattning 
 
När ett system införs, spelar det ingen roll hur god funktionalitet det har, om användarna av 
någon anledning inte kan eller vill använda det på ett effektivt sätt. Det som bestämmer 
användbarheten hos ett program är i första hand egenskaper hos det och hos de aktuella 
användarna. För god användbarhet krävs åtminstone faktorerna acceptans från användarna, 
kompetens hos användarna och användarvänlighet hos systemet. 
 
För att undersöka hur man kan uppnå hög användbarhet och därmed en hög grad av 
användande vid införande av ett nytt system, har vi gjort en undersökning av användbarheten 
och användandet av ett system vid Landstinget i Östergötland, närmare bestämt DAM (Den 
Anställdes Meny). Undersökningen genomfördes genom intervjuer av tretton anställda inom 
Landstinget i Östergötland. Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån teorier inom 
området användbarhet, där tyngdpunkten har legat på Carl Martin Allwoods teori. Allwood 
ser ett programs användbarhet som en interaktiv egenskap, i första hand bestämd av 
egenskaper hos programmet och dess användare. För att uppnå god användbarhet krävs 
användaracceptans, användarkompetens och användarvänlighet. 
 
Slutsatserna visar att utbildning och information är mycket viktiga för att uppnå hög 
användbarhet för ett system. Det huvudsakliga problemet verkar i vår undersökning vara en 
motvilja mot att använda datorer och ett problem med att se vilka fördelar som ett införande 
av ett nytt system kan medföra. Genom en grundläggande datautbildning kan man öka den 
grundläggande datorvanan och inställningen till datorer. För att öka acceptansen av det, är det 
även viktigt att erbjuda användarna information om systemet och om hur det kan underlätta 
för dem i deras arbete. Genom att sedan hålla en utbildning där användarna får möjlighet att i 
testmiljö själva prova olika systemets olika funktioner, kan de både se dess fördelar och 
samtidigt slippa vara rädda för att förstöra något i systemet. 
 
Även andra förhållanden verkar påverka användbarheten, som t.ex. hur svårt det är att förstå 
funktioner, vilken tillgång till hjälp som finns och i vilken grad systemet är tillgängligt, men 
vi har uppfattat att information och utbildning ändå är de överlägset viktigaste. 
 
Trots att den teori vi grundat vårt arbete på till största delen härstammar från tidigt 1990-tal, 
har vi funnit att det fortfarande ute i organisationer inte alltid tas tillräcklig hänsyn till de 
grundläggande faktorer som kan påverka användbarheten vid införande av ett system.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När ett system införs, spelar det ingen roll hur god funktionalitet det har, om användarna av 
någon anledning inte kan eller vill använda det på ett effektivt sätt. Det som bestämmer 
användbarheten hos ett program är i första hand egenskaper hos det och hos de aktuella 
användarna. För god användbarhet krävs åtminstone faktorerna acceptans från användarna, 
kompetens hos användarna och användarvänlighet hos systemet. (Allwood, 1991)  
 
Vi intresserade oss för området användbarhet, eftersom vi tror att det är lätt att glömma att 
god funktionalitet hos ett system inte är tillräckligt för att människor skall komma att använda 
det, utan att även en mängd andra faktorer spelar in. 
 
Det personal- och löneadministrativa systemet Palett från Palett HRM används av ett tiotal 
landstingskunder, däribland Landstinget i Östergötland. En del av detta är systemet "Den 
Anställdes Meny", DAM, som tillåter den anställde att ta del av viss information i systemet 
samt att registrera önskemål om t.ex. ledigheter och byten. Det är avsett att underlätta 
informationsöverföringen mellan anställd och arbetsledare. DAM infördes i Landstinget i 
Östergötland under hösten 2001 och alla enheter uppmanades att ta systemet i bruk. Detta 
skedde dock inte alls i den utsträckning man hade räknat med, utan några enheter har stannat 
vid att sköta ansökningar från personal genom pappersblanketter, trots att DAM är menat att 
underlätta och effektivisera sådant arbete. Det är inte klart varför införandet inte slog väl ut 
och vad det beror på att vissa enheter inte tagit det till sig. Inte heller vid de enheter som infört 
DAM är det nödvändigtvis all personal som använder sig av det. Vi fick detta problem 
presenterat för oss av Kerstin Bertilsson, Palett-ansvarig vid AdmTjänst, Landstinget i 
Östergötland, och fann det intressant att utreda. 
 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur man kan uppnå hög användbarhet och därmed en hög grad av 
användande vid införande av ett nytt system. 
 

1.3 Frågeställning 
Användbarhet hos ett system är enligt Allwood (1991) beroende av dess användarvänlighet, 
kompetensen hos användarna och användarnas acceptans för systemet. Genom att undersöka 
dessa tre områden, vill vi få svar på frågan om hur hög användbarhet för ett system kan 
uppnås. 
 
Hur uppnås användarvänlighet för ett system? Detta vill vi besvara genom att undersöka 
följande frågor: 

• Vad gör ett system svårt eller lätt att förstå? 
• Vilken roll spelar hjälpresurserna? 
• Vilken roll spelar åtkomligheten av ett system? 

 
Vilken roll spelar användarkompetensen? Vi tar hjälp av ett par underfrågor: 

• Vilken roll spelar användarnas förkunskaper? 
• Hur uppnås tillräcklig kompetens för att använda ett system? 
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Hur uppnås hög användaracceptans för ett system? För detta område frågar vi oss 

• Hur får användarna förtroende för ett system? 
• Hur uppnås en välvillig inställning mot ett system hos användarna? 
• Hur kan användarna motiveras att använda ett system? 

 

1.4 Avgränsning 
När vi undersöker användbarheten hos systemet och därvid de tre områdena 
användarvänlighet, användarkompetens och användaracceptans (se figur 1 i Teoretisk 
referensram), avgränsar vi oss från att studera systemets förenlighet med användarens sätt att 
fungera mentalt, eftersom vi inte ämnar studera användarna i aktion vid systemet. Däremot tar 
vi hänsyn till sådana frågor som går att få besvarade vid en intervju. Vi anser oss ändå beröra 
det tillräckligt djupt genom att i stället se till användarnas förståelse av systemet. Vi inriktar 
oss mot hur hög användbarhet kan uppnås för ett befintligt system, snarare än mot hur ett 
system bör konstrueras för att hög användbarhet skall uppnås. Vi studerar inte heller området 
individualisering, då vi inte ser det som intressant i tillräckligt hög grad för det förhållandevis 
enkla system vi undersöker. 
 
Då vi främst är intresserade av att undersöka hur man kan få fler potentiella användare att 
använda ett system, har vi även valt att bortse från ekonomiska faktorer. Dessa kan givetvis 
begränsa vilka möjligheter som finns till att genomföra vissa föreslagna åtgärder, men vi 
anser ändå att vi, om vi tar hänsyn till ekonomiska faktorer, riskerar att komma för långt bort 
från ämnesområdet. 
 
Vi avgränsar oss till att enbart studera användandet av DAM hos enheter vid Landstinget i 
Östergötland, eftersom det där finns ett beslut om att införande av DAM skall ske. Vid 
genomförande av undersökningen ger den geografiska närheten oss även möjlighet att 
undersöka fler antal enheter och användare. Vi har även valt att inte gå in på vad som kan 
påverka användbarheten i samband med förändringsarbetet utan studerar i stället hur det är 
möjligt att påverka användbarheten hos systemet vid och efter införandet av detsamma. 
 

1.5 Målgrupp 
Den målgrupp vi haft i åtanke under arbetet med denna uppsats består av informatikstudenter, 
studenter inom systemvetenskap och ansvariga för införande av nya system i organisationer. 
 

1.6 Perspektivanalys 
Vi förmodade från början att användbarheten hos ett system främst beror på faktorer som hur 
det introduceras, vilken utbildning man får som grund, om systemets funktioner är av nytta 
för användarna och om det är utformat så att användarna hittar funktioner som söks. Vi trodde 
även att de normala användarna inte riktigt vet vad de egentligen vill efterfråga i ett system, 
utan tar vad de får, eller helt enkelt låter bli att använda det, om de inte är helt nöjda. Vår 
bakgrund är närmast den utbildning i Informatik/Informationssystem vid Linköpings 
universitet inom vilken vi skriver detta arbete. Eftersom vi anser våra kunskaper inom 
området användbarhet vid denna undersöknings början vara begränsade, tror vi att vi kan 
hålla våra sinnen öppna och inte riskera att i allt för hög grad begränsa vårt arbete utifrån egna 
åsikter och förutfattade meningar. 
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1.7 Disposition 
I första kapitlet presenteras det område vi avser att studera och vilka problem det innebär. 
Denna del innehåller även en begreppslista där vi förklarar viktiga begrepp så att alla i 
målgruppen skall kunna tillgodogöra sig innehållet i rapporten. I kapitel 2 går vi igenom den 
metod vi använt vid genomförandet och diskuterar denna. Den teoretiska referensramen i 
kapitel 3 presenterar befintlig teori rörande användbarhet. Kapitel 4 innehåller empirin och 
består av dels en bakgrund för att underlätta förståelsen för DAM och dess användare, men 
framförallt en sammanställning av de intervjuer som genomförts under arbetet med rapporten. 
Analys och diskussion återfinns i kapitel 5, där vi behandlar det material vi inhämtat genom 
intervjuerna. Våra slutsatser presenteras i kapitel 6, följt av några av våra egna reflektioner 
kring arbetet i kapitel 7. Förutom detta finns även en källförteckning och en bilaga med de 
frågor vi använt som stöd under intervjuerna. 
 

1.8 Landstinget i Östergötland 
Landstinget arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor 
och kommunikationer och skall �skapa förutsättningar för länets utveckling mot ökat 
välstånd och bättre livsvillkor för invånarna.�.(www.lio.se(1)) 
 
Vad gäller primärvård, finns vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar i länets tretton 
kommuner. Landstinget driver 36 vårdcentraler och har avtal med fyra privata. Inom 
primärvården finns 1427 anställda. Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping, Lasarettet i Motala och Närsjukvården i Finspång har olika kompetenser och 
specialiteter och förser länets invånare med sjukhusvård. Sjukhusvården har 8567 anställda. 
(www.lio.se(2)) 
 

1.9 Viktiga begrepp 
Här beskriver vi några viktiga begrepp som kan vara bra att känna till vid den fortsatta 
läsningen. 
 
IT-akuten Landstingets helpdesk för frågor rörande IT-området. Hit kan medarbetarna 

vända sig med sina IT-problem. 
 
Palett Palett är det personaladministrativa system som används inom Landstinget och 

är tillverkat av Palett HRM. DAM är kopplat till samma databas som Palett. 
 
FRIDA Schemaläggningssystem där personal kan lägga sitt eget schema för 10 veckor 

framåt. Detta läggs därefter in i Palett. 
 
LISA Landstingets intranät, endast tillgängligt inom Landstinget och innehåller bland 

annat arbetsrelaterad information, nyheter inom Landstinget, platsannonser och 
inloggningsmöjlighet till olika system som Landstinget använder, till exempel 
DAM. 
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2 Metod 
I denna del redovisar vi den metod med vilken uppsatsen har genomförts och även de vägval 
vi ställts inför under arbetets gång, samt presenterar metod- och källkritik. 
 

2.1 Uppsatsens ansats 
I vår uppsats har vi som syfte att undersöka hur hög användbarhet kan uppnås och därmed en 
hög grad av användande för ett system. Genom att skapa en bild av användares åsikter 
angående system vill vi försöka ge riktlinjer för hur man bör handla om man vill uppnå en hög 
användbarhet för ett system. Vi söker sålunda främst en kunskap som kan sägas vara av 
karaktären normativ. Givetvis finns det dock även ett behov av att först beskriva ett fall, vilket 
leder till att vi på vägen även behöver använda oss av deskriptiv kunskap. (Goldkuhl, 1998) 
 
Vi har valt att använda en kvalitativ ansats för denna undersökning. Valet var dock inte 
självklart, utan vi funderade även över om vi inte skulle använda en kvantitativ ansats. 
Anledningen till att vi slutligen bestämde oss för att arbeta efter kvalitativ metodteori var att 
den överlag lämpar sig bättre när data har formen av personers värderingar, föreställningar 
och åsikter. Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur 
människor upplever saker och är ofta inriktade på att tolka ett fenomen. (Lundahl & Skärvad, 
1999) 
 

2.2 Fallstudier 
Vid en kvalitativ ansats arbetar man ofta utifrån en så kallad fallstudie. Med detta menas en 
undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall, vilka studeras detaljerat och utifrån 
flera perspektiv. Ett fall i detta sammanhang kan betyda många saker, exempelvis en individ, 
ett system eller ett förlopp. Då vi söker förståelse för varför systemet inte används mer än vad 
det gör, lämpar sig en fallstudie väl för vår typ av undersökning. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
  
Vid kvalitativa fallstudier händer det ibland att man ändrar forskningsfrågan under arbetets 
gång. Det är i dessa fall mycket viktigt att veta vad man söker information om, så man inte 
drabbas av informationsöverflöd. Detta kan även begränsas genom att klart och tydligt 
formulera avgränsningar för att hålla informationen nere på en rimlig nivå. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
När man genomför en fallstudie är det nödvändigt att bestämma sig för hur många och vilka 
fall som skall undersökas. I princip finns det tre olika sorters fall: typiska, framgångsrika och 
problematiska. I vårt fall är indelningen av fall något problematisk. Vår undersökning berör 
ett system med en stor mängd användare och även olika användarnivåer. I princip kan varje 
användare ses som ett enskilt fall, men det fall vi undersöker måste sägas vara just systemet 
DAM. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Ett resultat från en fallstudie kan inte användas till att statistiskt generalisera för en hel 
population. Genom analytisk generalisering kan dock generaliserbara teorier skapas, som 
sedan i sin tur kan prövas eller dylikt. I vårt fall får detta sitt utlopp i form av att vi kommer 
generalisera teorier för ett stort antal användare även om vi bara har intervjuat en liten del av 
dessa. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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2.3 Intervjuer 
Det finns flera olika sätt att särskilja olika intervjuformer. Två vanliga är att utgå från grad av 
standardisering och vilket svarsutrymme som ges till respondenterna. 
 

2.3.1 Standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. 
Graden av standardisering bestäms av flera faktorer. Är alla frågor fastställda på förhand, 
ordningen som frågorna ställs i alltid samma och ingen möjlighet ges till att vidareutveckla 
och anpassa sig efter respondenternas svar, kan intervjun sägas vara helt standardiserad. Vid 
en mer icke-standardiserad intervju ges en möjlighet att ändra formuleringen på frågorna och 
hoppa fritt mellan olika frågor vilket ger större möjlighet till anpassning efter olika 
situationer. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vid kvalitativa undersökningar anses ostandardiserade intervjuer vara mer lämpliga än 
standardiserade. Eftersom kvalitativa undersökningar bland annat ser till människors åsikter, 
värderingar och bedömningar lämpar sig ostandardiserade intervjuer bättre. Genom att 
möjliggöra en högre grad av individuell anpassning, underlättas det för respondenterna att få 
fram alla sina åsikter. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 

2.3.2 Strukturerade och fria intervjuer 
En annan indelning för att kategorisera intervjuer är efter hur strukturerade de är. En fullt 
strukturerad intervju kännetecknas av att det finns klart angivna svarsalternativ och inget 
utrymme för respondenten att ge andra svar. En helt fri intervju kännetecknas i stället av att 
inga svarsalternativ finns, utan respondenten får i stället själv formulera sina svar. Fria 
intervjuer är vanliga vid kvalitativa undersökningar och strukturerade kan användas både vid 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. (Patel & Davidsson, 1994) 
  

2.3.3 Intervjuteknik  
När man som intervjuare genomför intervjuer med låg grad av standardisering, är det viktigt 
att skapa en bra relation till respondenten, så att denne inte känner sig osäker och är rädd för 
att framföra sin åsikt. Öppna frågor bör användas, då man annars kan riskera att leda in 
respondenten på områden denne inte är intresserad av och har god kunskap inom. Genom att i 
stället ha öppna frågor ges möjlighet för respondenten att inrikta sig på de områden den vill 
uttrycka sin åsikt om. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Även om man inte använder sig av regelrätt frågeformulär vid en icke-standardiserad intervju, 
bör man ha stödfrågor uppskrivna på ett papper för att kunna påverka intervjuns utveckling. 
Mängden information kan bli mycket stor. Därför kan det vara bra att spela in intervjun på en 
bandspelare, vilket ger en bra möjlighet till en senare djupare analys. Nackdelen med detta 
kan vara att efterarbetet tar mycket lång tid och att respondenten kan känna sig besvärad av 
situationen. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vid intervjuer finns det även en risk för att en så kallad intervjuareffekt kan uppstå. Det 
innebär att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar respondenten, så att dennes svar 
blir präglade av vad de upplever att intervjuaren förväntar sig av dem. (Patel & Davidsson, 
1994) 
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2.3.4 Utskrift av intervjuer 
När en intervju är avklarad och den blivit inspelad på band eller dylikt, måste den på något 
sätt överföras till papper. När man skriver materialet i vanlig text finns även en möjlighet att 
göra smärre redigeringar. Man måste dock vara försiktig så att inte innehållet blir förvrängt 
eller att det känns urvattnat. Man kan, när man skriver ut intervjun, vara mest utförlig i de 
delar man uppfattar som mest intressanta för området och i vissa fall till och med hoppa över 
vissa delar som man inte finner relevanta i sammanhanget. Man skall dock vara mycket 
försiktig när man hoppar över delar och vara väl medveten om att man har gjort det. Det är 
även viktigt att beskriva huruvida en åsikt kommer spontant från respondenten eller är ett 
utfall av en styrd fråga från intervjuaren. (Repstad, 1993) 
 

2.4 Utformning av frågor 
Eftersom vår intervju har en låg grad av standardisering, var det viktigt att hålla frågorna 
förhållandevis öppna, för att inte riskera att styra respondenten för mycket. Vi valde att 
formulera stödfrågor, för att garantera att vi inte skulle missa något viktigt område under 
intervjuerna. 
 
Själva frågorna baseras på Allwoods teori om användbarhet och kan delas in i tre områden: 
användarvänlighet, användarkompetens och användaracceptans. Inom området användbarhet 
faller bland annat frågor om hjälpfunktioner i programmet, hjälpresurser vid frågor, manualer, 
hur enkelt systemet är att använda m.m. Inom användarkompetens har vi frågor rörande bland 
annat utbildning och datorvana. Användaracceptansen omfattar frågor som bland annat rör 
användarnas motivation, inställning till systemet och förtroende för systemet. De exakta 
frågor vi har använt oss av kan beskådas i bilagan. 
 
Frågorna genomgick först en granskning av AdmTjänst hos Landstinget i Östergötland, för att 
så långt möjligt undvika frågor som kunde upplevas svårbegripliga, tvetydiga eller stötande. 
Efterhand intervjuerna fortskred växte även några nya frågor fram, allteftersom vår kännedom 
om DAM fördjupades. Dessutom skiljer sig frågorna mellan intervjuerna, eftersom 
respondenternas kunskap och intressen skiljde sig åt. 
 
Förutom dessa frågor har vi även använt oss av diverse karaktäriserande frågor, till exempel 
vilken användarnivå respondenten har, vilken befattning de har och hur länge de har arbetat 
inom landstinget. 
 
 

2.5 Metoddiskussion/Vägval 
I denna del redovisar vi den diskussion som har förts och de vägval som har gjorts för att 
komma fram till den metod vi har använt för arbetet. Diskussionen har sin grund i den teori 
som redovisats i avsnitt 2.1-2.4 och egna resonemang kring problem och fördelar. 
 
Under utformningen av metoden upplevde vi att vi ställdes för ett flertal vägval. Det första 
vägvalet kom mycket tidigt, i princip när vi hade bestämt helt klart vad vi skulle utreda och 
bestod i att välja en ansats för arbetet. En kvalitativ ansats anser vi ofta vara bra till att 
beskriva hur något är, men problemet i detta fall är att det som skall beskrivas snarare är 
åsikter än en faktisk företeelse. Eftersom en kvalitativ ansats enligt metodteori lämpar sig bra 
för utredningar som innefattar värderingar och åsikter hos respondenterna, fann vi även stöd 
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för detta i litteraturen. En nackdel man kan se med att i stället använda en kvalitativ metodik 
är att man inte kan dra några statistiska slutsatser för hela populationen, men samtidigt ansåg 
vi att vi därigenom kunde få en djupare förståelse för problemet och komma fram till bättre 
och mer givande slutsatser, även om de måste presenteras snarare som en teori än som fakta. 
 
Vi fick tidigt ett erbjudande från vår uppdragsgivare om att lägga ut någon form av enkät på 
Landstingets i Östergötland intranät (LISA) och var länge inne på att genomföra någon form 
av enkätundersökning. Det går att se ett flertal fördelar med en enkätundersökning jämfört 
med att genomföra någon form av intervjuer. För det första kan man få in data från en stor 
mängd olika personer. Med andra ord finns en möjlighet att få en riktigt bred undersökning. 
Vidare kan man, om man urskiljer olika användargrupper, enkelt jämföra olika grupper med 
varandra och sammanställa informationen enskilt för varje grupp. Man är även säker på att 
användarna svarar på samma frågor då enkäten ser likadan ut från gång till gång. Vi kände att 
vi genom att lägga ut enkäten på intranätet skulle få möjlighet att samla in stora mängder data, 
då själva datainsamlandet i princip inte skulle ta någon tid alls och svaren förmodligen lagras i 
någon form av databas. 
 
Efter diskussion kunde vi dock även identifiera ett flertal brister med en enkätundersökning 
via intranätet. Den första, och kanske viktigaste, var att vi kände att vi antagligen inte skulle 
få lika utförliga svar vid en enkätundersökning. Vi kände att en enkät bör vara enkel och gå 
snabbt att fylla i. Om vi skulle följa de kriterierna blir man nästan tvungen att ha antingen 
mycket specifika frågor, alternativt frågor med färdiga svarsalternativ att välja mellan. Vi 
kände att vi genom detta kunde missa viktiga aspekter som respondenterna inte fick fram 
genom ifyllande av enkäten. Vi kände en risk för att missa någonting genom att inte ställa 
tillräckligt uttömmande frågor. 
 
En annan aspekt på det hela är risken för att formulera frågorna på ett ledande sätt. Om man 
(omedvetet) vinklar en fråga kan det påverka senare slutsatser i stor utsträckning, eftersom 
svaren riskerar att bli präglade av hur frågan är utformad. Får man sedan inte åsikter om 
frågornas utformning, kände vi att man slutligen riskerar att dra felaktiga slutsatser på grund 
av vinklad empiri som används till analys och diskussion. Man kan även få dålig 
svarsfrekvens på frågor som upplevs som otydliga, då respondenterna kanske inte förstår vad 
som menas. 
 
Vi såg även en risk för att vi med en sådan undersökning inte skulle få de respondenter vi 
skulle vilja ha. Tanken var, som tidigare nämnts, att lägga ut enkäten på LISA. Vi misstänkte 
att användarna som var negativa till och inte använde DAM i många fall även inte använde 
det tillgängliga intranätet. Man kan i och för sig särskilja positiva från negativa användare 
genom att studera svaren, men risken ligger i att man får för liten datamängd med svar från 
icke-användare, eller i värsta fall inte några alls.  
 
Med dessa potentiella problem ansåg vi oss vara tvungna att gå in djupare och fundera över 
andra genomförandeformer för datainsamlingen. Som vi såg det, fanns två huvudsakliga 
alternativ till att genomföra en enkätundersökning på intranätet, nämligen att genomföra en 
enkätundersökning (antingen via e-post eller genom att skicka ut pappersenkäter) eller att 
genomföra någon typ av personliga intervjuer. 
 
Den fördel man skulle få med en enkätundersökning via papper eller via e-post jämfört med 
en enkätundersökning på intranätet är att man skulle kunna nå ut även till de användare och, 
framförallt, de icke-användare som inte använder intranätet. Problemet med ledande frågor 
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och att man riskerar att inte få tillräckligt utförliga svar skulle dock kvarstå. Vi ansåg även att 
vi genom en enkätundersökning via papper eller e-post skulle få ett nytt potentiellt problem, 
nämligen att det blir mer ansträngande att svara på den, vilket skulle kunna inverka negativt 
på svarsfrekvensen. Den viktigaste nackdelen var dock att man även skulle gå miste om 
möjligheten till att få alla svar lagrade på något enkelt sätt i en databas, vilket skulle medföra 
en stor tidsåtgång till att föra in svaren. Med detta som bakgrund såg vi det inte som något bra 
alternativ till att genomföra enkätundersökningen via LISA. 
 
Den metod som då kvarstod var att genomföra en intervjuundersökning. Vid intervjuer såg vi 
att man kan komma ifrån problemet med uttömmande svar genom att ha öppna frågor som ger 
respondenterna en god möjlighet att få fram de åsikter de själva tycker är viktiga att framföra. 
Det går helt enkelt få ett större djup i undersökningen än vid en enkätundersökning.  
 
Vi kände även att risken med missförstådda och ledande frågor i de flesta fall kunde 
elimineras, eftersom man som intervjuare har möjligheten att förklara oklarheter och ställa 
frågor som man tycker är lämpligt. Vidare öppnar intervjuer möjligheten att själva välja ut 
intervjuobjekt i en helt annan omfattning än vad som är möjligt med enkäter, då man vid en 
bokad intervju kan vara säker på att få svar från respondenten i fråga.  
 
Det finns dock vissa nackdelar med en intervjuundersökning jämfört med den planerade 
enkätundersökningen. Vi insåg att intervjuer skulle ta mycket lång tid att genomföra, dels på 
grund av att svaren blir mer omfattande, men även för att man måste lyckas passa in tider för 
intervjun då både vi som intervjuare och respondenter har tid. Vid en enkätundersökning via 
intranätet ges möjligheten för respondenterna att svara när de själva anser att de har tid. Den 
största nackdelen jämfört med enkätundersökningen är dock mängden respondenter vi kan 
samla in data från. På grund av tidsaspekten blir det omöjligt att ha ett stort antal 
respondenter. 
 
Det egentliga valet är om man vill ha djup eller bredd på undersökningen. Då vi söker förklara 
något, ansåg vi dock att det var viktigare att få utförligare svar från en mindre mängd 
respondenter, snarare än ett stort antal mindre utförliga svar från ett stort antal respondenter. 
Vi ansåg att vi troligtvis skulle få ett bättre underlag för att dra slutsatser genom att 
genomföra intervjuer i stället för att genomföra enkäter. Vi prioriterade med andra ord bort 
bredd för att få mer djup. 
 
Vad gäller valet att genomföra en fallstudie, kom det naturligt med tanke på den kvalitativa 
ansatsen på undersökningen. Intervjumetoden utformades efter vad vi ansåg lämpligt, 
tillsammans med befintlig metodteori inom området. Vi valde att ha en helt fri intervju med 
en viss grad av standardisering. Anledning till att vi valde att ha fria intervjuer var att vi ville 
få så mycket djup i svaren som möjligt, eftersom det var därför vi valde intervjuer som 
undersökningssätt från första början. Vi valde att ha en viss grad av standardisering i form av 
att vi använde ett papper med frågor som täckte de viktigaste områdena för att inte missa 
saker i onödan. Dock blev genomförandet relativt ostandardiserat, eftersom vi beslutade oss 
för att använda oss av kompletterande frågor under intervjun, samtidigt som vi, där det kändes 
lämpligt, använde möjligheten att hoppa mellan frågor. 
 
Vi valde vid utskrift av intervjuerna att först försöka skriva ut dem ordagrant. Vi insåg att 
arbetet kunde bli mycket ansträngande, men möjligheten att enkelt kunna kolla upp eventuella 
frågetecken i intervjuerna på ett enkelt sätt vid senare tillfällen var avgörande. När vi sedan 
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sammanställde empirin i en mer läsvänlig form, utgick vi från de ämnesområden vi hade och 
tog ut vad vi ansåg vara relevanta fakta i sammanhanget. 
 

2.6 Genomförande 

2.6.1 Förarbete 
Inledningsvis fick vi problemet med DAM beskrivet för oss hos AdmTjänst vid Landstinget i 
Östergötland. Efter en demonstration av DAM fick vi även tillfälle att prova systemet själva, 
för att närmare studera dess funktioner och för att underlätta vårt följande formulerande av 
intervjufrågor. Den övergripande uppfattning vi fick var att systemet är mycket enkelt men 
kanske något osmidigt. Det så gott som krävs att man använder en mus vid arbetet och ett 
flertal av dess symboler förklaras inte i gränssnittet, utan dessa måste man läsa om i manualen 
för att förstå sig på. En tanke som slog oss var att avsaknaden av snabbtangenter riskerar att 
göra DAM långsamt att arbeta med. 

2.6.2 Intervjuer 
Vid val av respondenter hade vi som inledande tanke att vi skulle intervjua ungefär fyra 
avdelningar med tre respondenter på varje avdelning, vilket vi tyckte skulle ge ett tillräckligt 
underlag. Vi hade uppfattningen att användare med behörighetsnivå attestant använde DAM 
mycket begränsat och valde därför att inte studera dessa. De användarnivåer vi främst 
inriktade oss på var sålunda arbetsledare, registrator och anställd. Tanken från början var att 
vi skulle intervjua två anställda och en arbetsledare vid varje avdelning och eventuellt även 
någon registrator, då dessa mycket färre. Förutom uppdelningen efter användarnivå ville vi 
även se till att få intervjuer med någon avdelning som inte ännu hade infört DAM. Genom att 
få perspektivet från icke-användarna, såg vi möjligheten att få fram ännu fler åsikter om 
varför inte fler använder systemet och vad som kan göras för att få fler att använda det. 
 
Intervjuerna utfördes vid några enheter vid Universitetssjukhuset i Linköping, nämligen 
Kardiologiska kliniken, REKO, NIVA, Ögon avd. 14, samt en vårdcentral, Torkelbergsgatans 
vårdcentral. Hos alla utom den sista har man infört DAM, dock i mycket olika utsträckning. 
 
Genomförda intervjuer blev till antalet tio och respondenternas antal uppgick till tretton 
personer. De som innehade samma nivå och arbetade vid samma enhet bad vi närvara vid 
samma intervju, eftersom vi hoppades att de skulle stödja varandras minne. 
 
Vid intervjuerna använde vi oss av MiniDisc att spela in samtalet med, samtidigt som vi 
antecknade, för att inte missa något viktigt och för att i efterhand kunna gå tillbaka till 
eventuella oklarheter. Vid en intervju krånglade dock tekniken och vi fick lita till våra 
anteckningar. Nedskrifter av varje intervju lämnades för godkännande hos respondenterna. 
 
De utförda intervjuerna blev följande (behörighetsnivåer i DAM anges med kursiv stil): 
 
Kardiologiska kliniken, 2003-04-29 
Cecelia Schmiedt, undersköterska, arbetsledare i DAM 
Anita Vinroth, administrativ assistent, registrator i DAM 
Marlene Önnerth, undersköterska, anställd i DAM 
Lars Karlsson, sjukskötare, anställd i DAM 
 
REKO (Resurs & Kompetens, bemanning), 2003-05-05 



10  

Solveig Almkvist, sjuksköterska, arbetsledare i DAM 
 
NIVA (Neurointensivvårdsavdelning), 2003-05-05 
Åsa Dahl, biträdande vårdchef, arbetsledare i DAM 
Carina Folkesson, vårdchef, arbetsledare i DAM 
Katarina Solnevik, sjuksköterska, anställd i DAM 
Gun Persson, undersköterska, anställd i DAM 
 
Ögon avd. 14, 2003-05-06 
Karin Schröder-Jakobsson, vårdenhetschef, arbetsledare i DAM 
En undersköterska, anställd i DAM 
 
Torkelbergsgatans Vårdcentral, 2003-05-07 
Elisabeth Gustafsson, föreståndare vid vårdcentralen, använder inte DAM 
 
Torkelbergsgatans Vårdcentral, 2003-05-13 
Marianne Mallin, distriktssköterska, tidigare DAM-användare (anställd) 
 

2.7 Metodkritik 

2.7.1 Undersökningens validitet 
Det finns två olika typer av validitet, yttre och inre. Yttre validitet har att göra med huruvida 
respondenter talar sanning. De kanske minns fel och återger felaktiga fakta eller kanske 
medvetet ljuger vid frågor. En bra yttre validitet kännetecknas av att de svar man fått in via en 
undersökning är sanningsenliga och överensstämmelsen mellan fakta från undersökningen 
stämmer överens med vad man tänkte bedöma. Inre validitet betecknar grad av 
överensstämmelse mellan den teoretiska och den praktiska definitionen, i princip i vilken grad 
undersökningen mäter det den är ämnad att mäta. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vi tror inte att de respondenter vi har intervjuat har något egenintresse av att medvetet svara 
osant under våra intervjuer. Fakta som efterfrågas rör ett system som enbart används till en 
liten del i deras arbete och vi tror inte att några av våra frågor kan upplevas som känsliga eller 
stötande för respondenterna. Det finns dock alltid en risk att respondenterna inte kommer ihåg 
och därför återger felaktig fakta, men den bedömer vi som relativt liten då respondenternas 
svar i många fall överensstämde i hög grad. Då vi har valt att ha en icke-standardiserad 
intervjuteknik, är det svårt att påverka den inre validiteten, men genom att ha stödfrågor på 
papper inom det område vi valt, anser vi att vi kunde styra intervjun tillräckligt för att säkra 
den inre validiteten. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 

2.8 Källkritik 
Den litteratur vi har valt anser vi är relevant för vårt arbetsområde. Grunden för vår teori läggs 
i Carl Martin Allwoods bok, Människa�datorinteraktion � ett psykologiskt perspektiv, och en 
utförligare förklaring till varför vi har valt denna litteratur återfinns i inledningen till den 
teoretiska referensramen. 
 
Det enda fall vi anser att man kan ifrågasätta våra källors tillförlitlighet vad gäller icke-
muntliga källor är de Internetkällor vi har använt för att beskriva hur Landstinget i 
Östergötland är uppbyggt och fungerar. Internetkällor undergår ofta kontinuerlig uppdatering 
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och det är därför möjligt att informationen i en angiven källa ser annorlunda ut vid ett senare 
tillfälle. Dock är informationen där tagen från den officiella hemsidan för Landstinget i 
Östergötland och vi anser att den kan ses som tillräckligt tillförlitlig för att inte ge en felaktig 
bild av hur verkligheten ser ut. Eftersom materialet där enbart används för att ge en bättre 
beskrivning över vår fallstudie och inte används i analysen eller diskussionen, anser vi det 
heller inte vara något problem, även om någon information skulle förändras längre fram. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenterar vi en bakgrund till området användbarhet. Detta 
gör vi genom att redovisa ursprunget till teorierna, hämtat från sådana standardverk senare 
författare byggt vidare på, men även genom att komplettera dessa med nyare litteratur, för att 
visa på vidareutvecklingen. 

3.1 Användbarhet 
Ett programs användbarhet ses som en interaktiv egenskap och bestäms i första hand av 
egenskaper hos programmet och dess användare. För att uppnå god användbarhet krävs 
användaracceptans, användarkompetens och användarvänlighet, se figur 1. 

 

 
 

Användbarhet 
 
 

 
 
Acceptans  Kompetens Användarvänlighet 
 
 
 
 
 
Åtkomlighet Individualisering   Hjälpresurser 
 

Förenlighet med 
människans mentala 
funktionssätt 
 

Figur 1. Användbarhet är beroende av acceptans, kompetens och användarvänlighet. 
(Allwood, 1991) 

 
Användarvänligheten beror av programmets åtkomlighet, huruvida det är förenligt med 
användarens sätt att fungera mentalt, dess möjligheter för stöd åt olika typer av användare och 
hur goda hjälpresurser som finns att tillgå. Med användarkompetens menas tillräcklig 
förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna utnyttja programmet effektivt. Detta 
uppnås genom utbildning. Användaracceptans är användarnas välvilliga inställning och höga 
motivation att använda programmet. Utan acceptans finns en risk att programmet används 
slarvigt, felaktigt eller inte alls. (Allwood, 1991)  
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Hos Nielsen (1993) anges ett användbart system vara lätt att lära, effektivt att använda, lätt att 
minnas och kunna återkomma till, ge upphov till få och lättreparerade fel, samt vara 
tillfredsställande att arbeta med. 
 
Rosson och Carroll (2002) ser tre perspektiv på användbarhet: mänsklig prestation, lärande 
och kognition, samt samarbete och gruppinteraktion, där man tar hänsyn till sociala faktorer 
som inverkar på individer som verkar i ett samhälle. Det räcker inte att optimera den 
mänskliga prestationen, med t.ex. gränssnitt optimerade för tangenttryckningar, eftersom de 
inte nödvändigtvis är lättare att använda. 
 
Löwgren (1993) presenterar en definition av användbarhet där den beror av relevans, 
effektivitet, attityd och lärbarhet (Relevance, Efficiency, Attitude och Learnability), REAL. 
Systemets relevans är hur väl det tjänar användarens behov. Dess effektivitet är hur effektivt 
användaren kan utföra sina uppgifter med hjälp av systemet. Attityd innebär användarens 
känslor för systemet. Lärbarheten för ett system handlar om hur lätt systemet går att lära sig 
från början och hur väl användarna kommer att minnas sina färdigheter. 
 
Vi väljer att stödja oss främst mot Carl Martin Allwood (1991), professor i psykologi vid 
Lunds universitet, som har arbetat med Människa-datorinteraktion sedan början av 1980-talet 
och refereras till av andra forskare, bl.a. Jonas Löwgren ovan. Allwood klargjorde begreppet 
användarvänlighet genom att låta det ingå i definitionen av användbarhet. I denna 
undersökning vill vi se till de tre delar han definierar användbarhet att bestå av, samtidigt som 
vi tilltalas av synen på användbarhet som interaktiv egenskap: att egenskapen användbarhet 
bestäms av egenskaper i användningssituationen. Ett par delar av Allwoods teori om 
användbarhet kommer vi inte att beskriva. Liksom vi anger i avsnitt 1.4 Avgränsning, ämnar 
vi inte studera systemets förenlighet med användarens sätt att fungera mentalt, utan ser i 
stället till användarnas förståelse av systemet. Där anger vi även skäl till vår avgränsning från 
området individualisering. 

3.2 Användarvänlighet 
Oftast behövs olika hjälpresurser som stöd för användaren. Det finns flera slag och särskilt 
kan skiljas mellan datorbaserade och andra typer. Datorbaserade kan vara hjälpfunktion, on-
line-manual, felmeddelanden och olika typer av programfunktioner (t.ex. �ångra�-funktion). 
Bland de icke-datorbaserade hjälpresurserna finns exempelvis kollegor och experter. 
(Allwood, 1991) 
 

3.2.1 Förståelse 
Helst skall ett system vara tillräckligt lätt att använda för att inte behöva ytterligare hjälp eller 
dokumentation utöver gränssnittet. De flesta användare läser helst inte 
användarhandledningen. (Nielsen, 1993) 
 
Det måste vara möjligt för användaren att förstå vilka mål som kan nås och om de är på väg 
dit, när de arbetar med systemet. Går det inte att förstå händelserna, blir det svårt att planera 
nästa handling och användaren kommer troligen att ge upp i frustration. (Rosson & Carroll, 
2002) 

3.2.2 Hjälpfunktion 
Bland de datorbaserade hjälpresurserna är hjälpfunktionen till för att ge användaren stöd i en 
problemsituation. Den bör snabbt ta användaren ur svårigheterna och bidra till effektiv 
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inlärning. Nybörjare kan ha problem med hjälpfunktionen, eftersom den kan innebära alltför 
krävande interaktion med datorn. En annan svårighet är att det tidigare skärmbildsinnehållet 
inte syns när hjälptexten visas, vilken gör att minnesproblem uppstår hos användaren. Det kan 
också vara svårt för användaren att formulera sitt problem. Felmeddelanden kan ses som en 
aktiv hjälpfunktion, där programmet tar initiativet till interaktionen. Det är dock viktigt att 
felmeddelandet är utformat tillräckligt utförligt och konkret för att ovana användare skall 
kunna förstå texten, utan att behöva söka i någon annan informationskälla. Andra stödjande 
programfunktioner är �undo�, �redo� och �history�. Dessa gör att användarens misstag inte 
behöver få allvarliga konsekvenser och att felsökning underlättas. (Allwood, 1991) 
 

3.2.3 Mänskliga hjälpresurser 
Användare söker helst hjälp från personer i sin närhet., eftersom det kan kännas lättare att 
kommunicera ansikte-mot-ansikte med någon som dessutom har kännedom om lokala 
förhållanden. Ett problem kan vara att kollegan blir störd i sitt arbete. Experter kan finnas som 
t.ex. rådgivare på datacentraler. En möjlig svårighet är problem med kommunikation mellan 
experter och nybörjare, då de inte befinner sig på samma nivå. En lösning kan vara att införa 
lokala experter på arbetsplatsen, för användaren lättillgängliga personer som har kontakt med 
användarens situation. Där finns dock en risk att de lokala experterna allteftersom de 
förkovrar sig blir mer obegripliga för nybörjaren och kan behöva bytas ut så småningom. 
(Allwood, 1991) 
 

3.2.4 Dokumentation 
Trots att mycket programinlärning sker via manualer, brukar nybörjare om möjligt försöka 
undvika dem. Dock ökar deras betydelse troligen med användarnas kunskapsnivå. Manualen 
kan finnas tillgänglig på papper eller on-line. En manual on-line uppdateras visserligen lättare 
och är lättare att söka i, men vanliga användare föredrar oftast att läsa på papper, åtminstone 
vad gäller längre texter. (Allwood, 1991) 
 
En användarhandledning bör anpassas till den tilltänkta användargruppen, ange 
förkunskapskrav och inledas med en bakgrund, för att användarna tidigt skall få överblick 
över syftet. Handledningen bör vara tydligt skild från övrig programdokumentation. (Mårdsjö, 
1986) 
 
De flesta användare läser helst inte användarhandledningen. Om de väl vill läsa den, är det 
troligen för att de behöver omedelbar hjälp. Eftersom de kanske inte har den till hands just då, 
är online-manualer ett sätt att snabbt ge rätt information. En �minimal manual� ger enbart den 
information som är absolut nödvändig för att användaren skall kunna komma igång med att 
använda vanliga funktioner i systemet. (Nielsen, 1993) 
 
Rosson och Carroll (2002) talar om produktionsparadoxen: Människor betraktar sig gärna 
som komptenta, engagerade och produktiva, men de låter helst bli att göra sådant som hindrar 
deras kortsiktiga produktion, även om det skulle gynna den långsiktiga, som t.ex. att läsa 
(eller skriva) dokumentation. Därför försöker användaren hellre att lära genom att utföra, 
snarare än att lära genom att läsa. De vill helst lära sig systemet medan de provar vad det kan. 
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3.2.5 Åtkomlighet 
Åtkomlighet är en grundläggande aspekt på användarvänlighet och med detta menas 
användarens möjligheter att få tillgång till programmet. Det kan bli problem om det är svårt 
att få tillgång till en dator, om någon del av systemet är ur funktion eller om svarstider är 
orimligt långa. Går det inte att lita till tillgängligheten, är det troligt att användaren i stället 
genomför sin arbetsuppgift på något annat sätt. (Allwood, 1991) 
 

3.2.6 Fel och felmeddelanden 
Felmeddelanden bör uttryckas i klarspråk och undvika koder. De skall kunna förstås utan att 
behöva slå i manualer. Meddelandet får inte vara vagt och bör hjälpa till att lösa användarens 
problem. Dessutom är det viktigt med artighet och att skylla felet på systemet, snarare än att 
anklaga användaren. Det allra bästa är att i största möjliga mån undvika att fel alls uppstår, 
t.ex. genom att minimera antalet tillfällen användaren måste skriva in uppgifter med 
tangentbordet. (Nielsen, 1993) 
 

3.3 Användarkompetens 

3.3.1 Förkunskaper 
Det är viktigt att en utbildning för användarna anpassas efter deras kompetensnivå och 
egenskaper. Det är troligt att även motivation och självförtroende har betydelse för 
inlärningen. Motivationen kan höjas genom att arbeta med acceptans. Lågt självförtroende 
kan undvikas om användarna upplever att de har förutsättningar att klara utbildningen. 
(Allwood, 1991) 
 
Äldre användare kan ha svårt att lära in nya beteenden som strider mot tidigare vanor. Det kan 
därför vara svårare för dem än för yngre användare att anpassa sig till nya gränssnitt. (Rosson 
och Carroll, 2002) 

3.3.2 Inlärning 
Användarkompetens är en förutsättning för programmets användbarhet och säkerställs genom 
utbildning av användarna. Inlärningen kan utföras på olika sätt. Ett sätt är att användaren 
följer en instruktionsmanual. En fördel är att man inte behöver någon lärare, medan en 
nackdel är att utbildningen inte blir tillräckligt effektiv. Ett annat sätt är att utbildning sker 
genom föreläsningar, med möjligheter för användarna att utföra övningsuppgifter. Det kan 
dock vara svårt att ge svaga elever tillräcklig hjälp samtidigt som de bästa instrueras vidare. 
Sådan undervisning bör därför ske i små, homogena grupper. Det är också viktigt att 
föreläsningar och användande av instruktionsmanualer sker i samband med 
datordemonstrationer, för att ge en koppling till innehållet i skärmbilden. Utbildning kan 
också ske genom utforskning, att användaren själv orienterar sig i programmet. Då är en 
nackdel att användare utan förkunskaper riskerar att drunkna i information och inlärningen 
kan bli osystematisk, frustrerande och ofullständig. En fördel är att användaren blir mer 
engagerad genom nödvändigheten av att formulera egna mål och hypoteser om utfall av 
kommandon. I vissa, mindre komplicerade, sammanhang kan denna inlärningsmetod fungera 
bra. Ett vanligt inslag i utbildning är observation av ett program som demonstreras. Då är det 
lättast för användaren att förstå ett kommandos effekt om dess resultat, eller åtminstone en 
verbal beskrivning av detta, genast visas på skärmen. Inlärning kan också stödjas genom 
andra program, t.ex. �on-line tutors� som skall förbättra användarens datorinteraktion 
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långsiktigt. Ett problem kan vara att det krävs färdigheter även för att hantera 
inlärningsprogrammet. (Allwood, 1991) 
 
Inlärning sker i tre olika steg, där det första steget är utbildningsfasen, det andra 
användningsfasen, där användaren utför sina arbetsuppgifter med hjälp av programmet på 
egen hand, och det tredje är fulländningsfasen, där användarens effektivitet i 
programanvändningen ökar genom ökad planering och exekvering av kommandon och genom 
att programmets möjligheter utnyttjas. I det andra steget kan användarna ha nytta av speciella 
handledare som står till tjänst vid problem, särskilt för nybörjare som kan vara motvilliga till 
att läsa manualen. (Allwood, 1991) 
 

3.4 Användaracceptans 
Användaracceptansen beror på användarnas inställning till systemet och deras motivation att 
använda det. T.ex. kan användaren känna sig hotad av att bli överflödig efter datoriseringen, 
av att få enformiga arbetsuppgifter eller av att arbetet kan bli svårt att klara av. Det senare 
gäller ofta äldre personer. Det kan också hända att användaren befarar beroende av datorn, 
utan att ha tillräcklig tillgång till systemet. Om däremot arbetsuppgifterna framstår som 
enklare eller roligare, kan systemet framstå som en tillgång. Dålig användaracceptans kan 
medföra att datorsystemet inte utnyttjas och kan också påverka hur väl användarna tar till sig 
utbildningen. (Allwood, 1991) 

3.4.1 Förtroende 
Ingman (1997) har i sin undersökning om förtroende för datasystem märkt att de intervjuade 
beskriver förtroende som en fråga om både kunskap och erfarenhet, och framförallt det 
senare, att bli förtrogen med datorn som redskap. Det är fråga om att �lära sig knapparna� och 
att inse systemets begränsningar och nytta. Många talade om ett motstånd mot att trycka på 
knappar, eftersom man inte riktigt förstod vad som skulle kunna hända, när man tryckte. 
(Ingman, 1997) 
 

3.4.2 Inställning 
Ett vanligt problem är att tiden för att förankra ett projekt och datorisering hos personalen 
underskattas och att det tas lätt på betydelsen av detta. Det kan ha betydelse för användarnas 
acceptans. Man har ofta inte heller klart för sig vilken användbarhetsnivå systemet skall ha. 
Är utbildningen kort, får användarna svårt att förstå hur systemet fungerar. (Allwood, 1991) 
 
Riklig och direkt information är nödvändigt för att förhindra ryktesspridningar om 
förändringen. Särskilt stor risk föreligger i påfrestande situationer, som i stressfyllda lägen, 
och i organisationer där beslut fattas över huvudet på det anställda. (Angelöw, 1991) 
 

3.4.3 Motivation 
Motivation hos de anställda är viktigt vid förändringar, eftersom det är drivkraften i deras 
handlingar. Det går att se sex förutsättningar för motivation, där dessa är önskan och insikt om 
behov av förändring, delaktighet, tilltro från omgivningen, självförtroende, information och 
kunskap samt en känsla av trygghet. (Angelöw, 1991) 
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Personalen kan ha olika motiv som drivkraft, även om arbetsplatsen har en gemensam 
målsättning. Upplever man att målet skulle medföra en förbättring av den egna situationen, är 
den en drivkraft till att uppfylla målsättningen. (Angelöw, 1991) 
 
Det är viktigt att ge de anställda förutsättningar och möjligheter att utföra ett bra arbete. 
Positiva attityder och respekt gentemot individen kan förstärka förändringsviljan. Tilltro till 
sin egen förmåga till förändring är också motivationshöjande. Det är också nära kopplat till 
vårt behov av utveckling. (Angelöw, 1991) 
 

3.4.4  Motivation, instrumentellt perspektiv 
 
Man frågar ofta sig själv �Vad tjänar jag på det?� innan man anstränger sig. Man säger det 
inte högt och man kanske inte tänker exakt så, men principen kvarstår. Principen är att man 
vanligtvis engagerar sig i aktiviteten om den tillför något som man kan uppskatta som ett 
värde till en själv. Denna typ av teorier kallas för instrumentella teorier och skiljer sig från 
behovsteorier, som exempelvis Maslows behovspyramid, på flera olika sätt, främst genom att 
individer alltid anses ställa sig själva frågan om de skall anstränga sig eller inte och vad de får 
ut av det. 
 
VIE, som står för Valence, Instrumentality och Expectancy, är en teori som skapades i början 
av 1960-talet. V beskriver hur man uppfattar fysiska objekt i omgivningen, ett exempel på 
sådant kan vara pengar som för många skulle ses som positivt, medan dåliga och smutsiga 
arbetslokaler kan uppfattas som negativt. I står för frågan �Vad tjänar jag på det?� och innebär 
att en person utvärderar en potentiell effekt jämfört med liknande situationer som man kan 
relatera till. Ett exempel kan vara en relation mellan en befordring och pengar. Befordringen 
medför att jag tjänar mer pengar, är det något jag värdesätter? E behandlar sannolikheten för 
att en viss effekt skall inträffa. För att fortsätta exemplet ovan, om jag anstränger mig 
tillräckligt för att få en befordran, vad är då chansen att jag verkligen kommer få befordran? 
 
Sammanfattningsvis innebär alltså VIE att en person frågar sig själv följande saker: 
 

• Hur stor chans har jag att få ut önskad effekt av handlingen? 
• Vilka andra effekter kommer effekten att medföra? 
• Hur värderar jag dessa effekter? (Steers & Porter, 1983) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av de genomförda intervjuerna, grupperad 
efter de tre huvudområdena beskrivna i den teoretiska referensramen, samt en bakgrund till 
empirin. Liksom vi beskrivit i avsnitt 2.6.2, är respondenterna av DAM-behörighetsnivåerna 
anställd (fem personer), registrator (en person) och arbetsledare (fem personer) samt en icke-
användare och en tidigare användare (behörighet anställd).  
 
De inledande kontakterna med intressanta avdelningar för intervjuer togs av vår 
kontaktperson vid Landstinget i Östergötland, Kerstin Bertilsson, som valde ut avdelningar 
hon trodde kunde passa vår studie. Efter denna inledande kontakt bestämde vi själva lämpliga 
tider för intervjuer med avdelningsföreståndarna. Det faktiska utfallet i avdelningar och 
antalet respondenter jämfört med vår inledande tanke kom att skilja sig åt i omfattning, men 
vi anser att vi fick fram ett minst lika bra dataurval som vi kunde ha fått fram med det 
tilltänkta urvalet. 
 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Den Anställdes Meny 
Den Anställdes Meny, DAM, är ett system som enligt beslut skall införas i hela Landstinget i 
Östergötland. Systemet tar hand om de flesta av de vanliga administrativa funktionerna 
avseende personaladministration och har även en del andra funktioner. 
 
Det finns fyra användarnivåer i DAM: anställd, arbetsledare, registrator och attestant. 
 
Exempel på funktioner som systemet klarar av är semesteransökningar, så gott som alla 
tjänstledighetsansökningar, tidsbyten både �med sig själv� och med annan anställd personal 
samt frånvaro. Det finns även en möjlighet för de anställda att gå in och se vad de kommer få 
i lön i slutet av månaden när lönerna har räknats ut och att se arbetskamraters scheman, med 
mera. 
 
Arbetsledare, registrator och attestant har en egen bild via Palett, där de kan se alla 
meddelanden och ansökningar från de anställda, godkänna och avslå dessa samt skicka vidare 
till registrator eller attestant. De har även möjlighet att skicka meddelanden till de anställda 
och föreslå semester och kompledighet. 
 
Palett är det personaladministrativa system som Landstinget i Östergötland använder. Det har 
en egen databas där information lagras. DAM är kopplat till samma databas via en �växel� 
som dirigerar informationen rätt. Sedan lagrar en speciell DAM-server informationen i Palett-
databasen. 
 
Vid inloggning från användare kontrolleras användarens identitet och systemet kan därefter 
skicka användaren till rätt databas. När en användare skickar en ansökan om semester får man 
upp ett utmeddelande som visar vad man har ansökt och när man har gjort det. Samtidigt har 
utmeddelandet skickats krypterat till DAM-servern som lägger upp en förfrågan i Palett-
databasen. Denna förfrågan ser arbetsledaren i form av ett meddelande i Palett. När sedan 
förfrågan är behandlad, meddelas användaren i form av ett in-meddelande som skickas 
tillbaka. 
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DAM använder sig av symboler och färger för att beteckna vissa saker. Färgade streck i 
almanackan visar information om aktuella tider. Mörkgrön färg står för normal närvaro, rosa 
färg betyder övertid, brun färg frånvaro och ljusgrönt står för jour och beredskap. Systemet 
använder sig även av så kallade �bollar� som i kalendern betecknar olika saker. Det som finns 
med som standard är fackledighet, flexledighet, kompledighet, tjänsteledighet, vård av barn, 
utbildning, semester och sjukdom. 
 
Systemet skall, som vi tidigare nämnt, införas i hela Landstinget i Östergötland. Det finns 
dock inga klara krav på när det skall vara infört, utan är mer eller mindre en rekommendation. 
Införs systemet sker det vid en hel avdelning. Fattas beslut om införande, är det meningen att 
alla anställda skall registrera ledigheter med mera i DAM och inte använda papper som 
tidigare. (Användarhandledning till DAM) 
 

4.1.2 Personalen 
Vid Kardiologiska kliniken, där man utreder och behandlar hjärtsjukdomar och som tillhör 
Hjärtcentrum vid Universitetssjukhuset, fick vi tala med två undersköterskor, en administrativ 
assistent och en sjukskötare. Den ena undersköterskan är delegerad arbetsledare i DAM, 
d.v.s. har behörigheten arbetsledare i DAM utan att ha denna befattning i organisationen. Den 
administrativa assistenten fungerar som registrator i DAM. Den andra undersköterskan och 
sjukskötaren har båda behörighet anställd. 
 
Vid REKO (Resurs & Kompetens) intervjuade vi en sjuksköterska som har behörigheten 
arbetsledare i DAM. REKO är uthyrningsenhet för personal åt Landstinget i Östergötland. 
Vid REKO arbetar runt 28 sjuksköterskor. 
 
Vi fick tala med fyra personer vid NIVA (Neurointensivvårdsavdelning): en vårdchef och en 
biträdande vårdchef, båda med behörighet arbetsledare i DAM, en sjuksköterska och en 
undersköterska, båda med behörighet anställd i DAM. Denna undersköterska har på egen 
hand fått utarbeta en DAM-utbildning för personalen vid avdelningen, eftersom man kände ett 
behov av detta. Avdelningen har 70-75 anställda. Här arbetar man med FRIDA, ett 
schemaläggningssystem där den anställda själv lägger in sitt schema för en period om tio 
veckor. 
 
När vi besökte Ögon avd. 14, talade vi med en vårdenhetschef med behörighet arbetsledare i 
DAM och en undersköterska med behörighet anställd i DAM. Vid denna avdelning är 25 
personer anställda, 45 då man räknar alla enheter (vårdavdelningen, ögonoperation, 
polikliniska operationsenheten och hornhinnebanken). Vid avdelningen vårdas patienter med 
alla typer av kirurgiska och medicinska ögonsjukdomar. 
 
Två gånger besökte vi Torkelbergsgatans vårdcentral och intervjuade då vårdcentralens 
föreståndare och en distriktssköterska. Här använder man inte DAM, men distriktssköterskan 
hade tidigare arbetat vid en annan vårdcentral där hon hann använda DAM i ungefär ett 
halvår, med behörighet anställd. Torkelbergsgatans vårdcentral är den äldsta vårdcentralen i 
Linköping och har 33 anställda. Under året planeras en flytt av vårdcentralen till Tannefors 
och detta kräver mycket planering och tid från föreståndarens sida. 
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4.1.3 Användande 
Bland de fem med behörighet anställd varierar användandet av systemet. Två respondenter 
uppger att de kan vara inne kanske 5-10 minuter under en vecka men ibland bara vara inne en 
gång per månad. Två respondenter använder systemet ungefär fem minuter per månad medan 
den utbildningsansvariga använder systemet lite mer, ungefär 10 minuter per månad. 
 
Den tid respondenterna med behörighet arbetsledare respektive registrator lägger ned på att 
använda DAM skiftar. Alla utom en använder det minst dagligen, en ungefär tre gånger per 
vecka. En använder DAM 10 minuter per dag, medan övriga avsätter 3-5 minuter per dag. 
Avdelningen med den kortaste nedlagda tiden använder även FRIDA för personalens schema, 
�Därför är det nog litet mindre, eftersom vi har det systemet också.� 
 
Den tidigare användaren var inne i systemet ett par gånger i månaden. 
 
Vid en avdelning använder 20 av 28 DAM och det växlar vilka de är, oftast på grund av 
DAM:s tillgänglighet och förlorade lösenord. De började använda DAM samma höst som det 
infördes vid Landstinget i Östergötland, för 1,5 år sedan. Meningen att alla vid avdelningen 
skall använda det.  
 
Vid en annan avdelning använder hela personalen DAM, �Alla ledigheter läggs in där. Det 
gäller hela kliniken, utom läkarna.�, och den tid som går åt pappersarbete för 
ledighetsansökningar är för sådant som inte kan sökas genom DAM. Byten skrivs dock på 
papper. 
 
Vid en tredje avdelning använder inte alla DAM ännu, men de blir fler och fler. Här används 
dock en bemanningspärm parallellt med DAM, eftersom personalen är så stor, att det inte går 
att se alla på en sida i skärmbilden i DAM. DAM började användas vid avdelningen för att det 
var bestämt så sedan lång tid tillbaka, men det hände ändå inte förrän nyligen (1,5 månader 
före intervjutillfället). Det är delvis för att man först ville hinna vänja sig ordentligt vid att 
använda FRIDA. 
 
En annan respondent berättar att det inte finns något krav vid avdelningen att använda DAM, 
men att det är önskvärt. Fortfarande läggs mer tid på pappersarbete. 
 
Alla de fem med anställd-behörighet använder så gott som alla funktioner i DAM. Den 
tidigare användaren nämner särskilt semester- och tjänstledighetsfunktionerna. För 
registratorn är de använda funktionerna �skicka vidare� och �godkänn�. 
 
En respondent nämner att kompetensutvecklingstid fortfarande skall sökas på papper, för att 
vara mer lättkontrollerat i efterhand. Det går mer tid på att behandla dessa ledigheter än för 
alla de ledigheter som läggs i DAM. 
 
De fem respondenterna med arbetsledarbehörighet, använder mest funktionerna att bevilja och 
avslå ansökningar om ledighet. Tre av dem nämner även funktionen att skicka meddelande till 
personal. Några av arbetsledar-respondenterna, tre personer, brukar även gå in med vanlig 
användarbehörighet för att kontrollera sina egna uppgifter. 
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4.2 Användarvänlighet 

4.2.1 Förståelse 
Alla fem med behörighet anställd anser att DAM är enkelt att använda, det är även enkelt att 
navigera i DAM. En av respondenterna tyckte dock att det var lite svårt att använda DAM 
första gången: �Första gången tyckte man det var svårt, allt som är nytt tycker man är lite 
krångligt innan man har fått in vanan på det. Det är bara att prova sig fram.� 
 
Den respondent som tidigare varit användare tycker att DAM är mycket enkelt att använda 
och hade inga problem i början trots att hon anser sig ha begränsad datorvana. �Kan jag lära 
mig det kan vem som helst lära sig det.� 
 
Tre av de fem som är arbetsledare och en registrator upplever DAM vara enkelt att använda 
och att komma igång med. De två andra arbetsledarna tycker att det blev lätt först sedan man 
lärt sig det, medan det var lätt att göra fel i början, innan man förstod vad de olika knapparna 
innebar. Två respondenter hade märkt att det ibland händer att personalen förlorar sina 
lösenord och därför gör sina ansökningar på papper vid dessa tillfällen. 
 
Ingen av respondenterna med behörighet anställd hade någonting negativt att säga om 
programmets utseende utan beskrev det med ord som �OK� och �bra�. Även den tidigare 
användaren mindes DAM som lättöverskådligt; hon har inget minne av att det var tungarbetat. 
 
Gränssnittet för arbetsledare och registrator är samma som i Palett och det är alla sex 
respondenter med dessa behörighetsnivåer sedan tidigare bekanta med. En av dem tillägger 
�Och har man inte något annat att jämföra med, tar man för givet att det skall se ut så.� Alla 
av dem tycker att det är enkelt att navigera i systemet. 
 
Förståelsen för symbolerna i DAM verkar vara lite olika även hos de anställda i DAM. En 
respondent uppger att hon förstår symbolerna som finns i programmet, medan de andra fyra 
känner osäkerhet över vad vissa symboler betyder. Fyra av fem anställd-respondenter tycker 
det vore bra med någon typ av förklaring avseende symbolernas betydelse i programmet. Den 
tidigare användaren kommer inte ihåg de symboler som används i DAM.  
 
Symboler och färgmarkeringar i DAM råder det delade uppfattningar om hos dem med 
behörighetsnivå arbetsledare/registrator. Tre av respondenterna anser sig inte ha några 
problem med att förstå dem, en tycker de är svåra att förstå och två av dem tycker att de går 
att förstå först sedan de fått prova sig fram �Genom att testa vad som hände. Vi har ju inte fått 
någon direkt utbildning.� 
 

4.2.2 Hjälpfunktion 
Två anställd-respondenter uppger att de inte haft något behov av hjälpen som finns i systemet, 
en respondent uppger att hjälpen är �rätt bra� och tillräcklig, en säger att de instruktioner som 
finns i textrutorna är till hjälp och en säger att hon inte har lagt märke till den. Den tidigare 
användaren sade sig helt och hållet gå efter systemets inbyggda hjälptexter, när hon började 
använda DAM. 
 
Fyra av de sex respondenterna med behörighet arbetsledare eller registrator har inte känt 
något behov av att använda någon inbyggd hjälp i DAM, två av de sex kan inte påminna sig 
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om att de sett att den finns och en �har inte märkt några nackdelar med den� men använde 
den bara inledningsvis. 
 

4.2.3 Mänskliga hjälpresurser 
Av alla användare, nuvarande och tidigare, anger åtta av tolv att de i första hand frågar 
medarbetare vid avdelningen om de får problem med DAM. Vid en av avdelningarna är f.ö. 
en av undersköterskorna ansvarig för DAM-utbildningen. En av dem, en arbetsledare, vänder 
sig i första hand till IT-akuten vid problem. Fem arbetsledare nämner IT-akuten bland de 
hjälpresurser som finns att tillgå, även om tre av dessa aldrig använt sig av deras hjälp. Två 
respondenter understryker att hjälpen från IT-akuten är bra. En annan av arbetsledar-
respondenterna har aldrig behövt fråga någon om hjälp när det gäller DAM, men skulle i så 
fall vända sig till samordnaren för Palett-frågor. De tre anställd-respondenter som uttryckt sig 
om IT-akuten säger att de heller aldrig har behövt vända sig dit vid problem med DAM. Även 
dessa anser sig ha fått bra hjälp av IT-akuten vid andra problem. 
 
Icke-användaren anger att hon vet vem hon kan fråga ifall hon har undrar något om DAM. 
 

4.2.4 Dokumentation 
Fyra av fem anställda uppger att de inte fått någon dokumentation avseende DAM, medan en 
tror att hon fått något papper under utbildningen. Fyra av fem vet inte var dokumentationen 
finns tillgänglig och har inte känt något behov av den. En respondent (den 
utbildningsansvariga) visste dock var den fanns, hade skrivit ut den och läst den och haft hjälp 
av den, då den bland annat visar hur DAM fungerar mot Palett. Den tidigare användaren hade 
enbart fått något slags introduktionspapper. Hon visste inte var dokumentationen om DAM 
fanns men hade heller inte känt något behov av att ha tillgång till den. 
 
Alla utom en av de fem arbetsledarna har fått något slags dokumentation: en fick ett litet 
häfte vid utbildningen, men har inte tittat i det, utan i stället provat sig fram. En har skrivit ut 
dokumentation, men inte haft något behov av att använda dem. De två andra fick 
dokumentation vid informationsmötet, men har inte använt det särskilt ofta. Dessa två vet att 
dokumentationen även finns på Intranätet, men tycker det är lättare att bläddra i papper. 
Den respondent som är registrator har varken fått någon användarhandledning eller känt 
behov av en. Den andra av dem som inte tror sig ha fått någon dokumentation vet inte heller 
var den finns, men skulle gärna ha tillgång till den. 
 
Icke-användaren fick dokumentation vid utbildningen, men har inte läst den sedan dess.  
 

4.2.5 Åtkomlighet 
Två av anställd-respondenterna betecknar datortillgången som god på avdelningen och 
uppger att de alltid har tillgång till datorer. En av dessa har dock även arbetat på en annan 
avdelning, där han uppgav datortillgången vara dålig. En respondent uppger att 
datortillgången överlag är bra men att det kan vara problem om alla vill in samtidigt. Två 
respondenter säger att de är för många om datorerna, vilket visserligen gör datortillgången 
dålig, men att det inte är något problem att hinna använda DAM. Tre av fem anställd-
respondenter anger att det kan hända att man inte kommer in i systemet. Särskilt på en 
avdelning, där de arbetar mycket kväll och natt och är utspridda över hela Landstinget i 
Östergötland, upplevs tillgängligheten som ett större problem; det inkommer ofta klagomål 
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från personalen om att DAM är nedkopplat. De andra två kommenterar inte tillgängligheten 
särskilt.  
 
Vid den tidigare användarens arbetsplats har alla en dator. Dock uppger hon att det inte finns 
mycket tid över till att använda dem, utan att man då skulle få bortprioritera andra 
arbetsuppgifter. Där hon tidigare arbetade var det en liknande situation. Dock fick de innan 
vårdcentralen öppnade möjlighet att sitta under en halv dag för att testa olika applikationer. 
  
Bland arbetsledarna har fem av de sex respondenterna oftast tillgång till egen dator. En av 
dem nämner att det kan vara något svårare, ifall hon arbetar ute på någon klinik i stället för 
kontoret, då det krävs att Palett finns inlagt för att hon skall kunna gå in med 
arbetsledarbehörighet. Den sjätte berättar att de visserligen har ett stort antal datorer vid 
avdelningen, men att det ofta sitter människor och arbetar vid dem: �Inne hos oss sitter vi tre 
personer vid samma dator. Det är knappt att man kommer in och kan läsa e-posten, för att 
man är uppkopplad på Palett jämt.�  Två av respondenterna upplever det som positivt att man 
inte behöver logga ut ur datorn för att få tillgång till DAM, utan bara behöver gå genom 
intranätet, vilket gör det lättare att komma åt. 
 
Icke-användaren anger att alla vid avdelningen har varsin dator. Flex sköts även via datorerna. 
 

4.2.6 Fel och felmeddelanden 
Bland anställda uppger ingen av respondenterna att det uppstått något fel eller att de fått upp 
något felmeddelande när de använt DAM. Den tidigare användaren minns inte exakt, men har 
för sig att något problem med tider hade uppstått någon gång. Inte heller hon har någonsin fått 
upp ett felmeddelande i DAM. 
 
Inte heller någon av respondenterna med arbetsledar-behörighet kan dra sig till minnes att 
något fel som berott på DAM uppstått eller att några felmeddelanden synts. Två av dem har 
dock synpunkten att det grundschema som ligger i DAM innan nästkommande 
tioveckorsperiod hunnit läggas in kan verka förvirrande för personalen, eftersom det är 
inaktuellt. Det uppfattas dock inte som ett stort problem av de två respondenterna: �Då kan de 
komma och fråga �Mitt schema stämmer inte�. Då gäller det att tänka till att jag inte har fört 
över schemat än, det är därför det inte stämmer. Men det är de nog införstådda med. Och det 
är okej, men det gäller att man måste tänka till, för rätt var det är tror man att man gjort fel.� 
 

4.3 Användarkompetens 

4.3.1 Förkunskaper 
Icke-användaren, alla av dem med behörighet anställd och registrator, samt fyra av 
arbetsledarna anser sig ha god datorvana. Flera av dem nämner att de använder intranätet 
LISA, bland arbetsledarna även Palett, och vissa andra program i arbetet. Några har gått 
kurser i viss programvara och en del har även dator hemma. En av arbetsledarna som arbetar i 
Palett och har använt ett patientregister, uttrycker ändå viss tveksamhet vad gäller sin 
datorvana. Särskilt vid en avdelning kommunicerar man mycket via e-post. 
 
Den tidigare användaren känner inte att hon har så stor datorvana. Hon har gått två 
utbildningar: en utbildning rörande ett journalsystem som skulle införas och en mycket 
grundläggande datakurs, där de gick igenom hur tangentbordet fungerar och en del 
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grundläggande filhantering. Hon använder några olika program på jobbet, bland annat flera 
olika journalprogram och brukar vara inne på LISA ett par gånger i veckan för att läsa 
information och kolla lediga  tjänster. Hon känner ändå att �Det tar tid att sitta med en dator; 
den tiden har inte jag.� 
 
En arbetsledar-respondent av dem som upplevde att hon hade tillräcklig kompetens att 
använda DAM, uttryckte förvåning över att den övriga personalen klarade det så pass bra. 
 
Två av anställd-respondenterna anger särskilt att grundläggande utbildning i datoranvändning 
är viktigt för att få fler personer att använda DAM. De säger även att många äldre tycker det 
är obehagligt att använda DAM och är rädda att göra fel. 
 
Vid avdelningen som utarbetade en egen utbildning, använder personalen sedan 1999 FRIDA 
för att lägga sitt schema. En del har dock fortfarande problem med att lägga in det. Det är en 
anledning till att man kände ett behov av utbildning för medarbetarna, en gemensam för alla 
vid avdelningen. 
 
Om icke-användarens avdelning får vi veta att vårdcentralen nog är en av dem som varit 
datoriserade längst och att personalen har god datorvana. De har även haft kurser varje gång 
de har bytt något system. 
 
En av arbetsledar-respondenterna, en sjuksköterska, har fått behörigheten som arbetsledare 
för att hon redan hade kunskaper i Palett när hon började vid avdelningen, eftersom man där 
strävar efter att ta tillvara den kompetens personalen besitter. Ansvar för schema och 
bemanning är alltså delegerat till henne, detta eftersom de alltid arbetat på det sättet vid 
avdelningen. Då hon hade hand om Palett, var det naturligt att hon även tog hand om DAM. 
 

4.3.2 Inlärning 
Fyra av arbetsledar-respondenterna, varav en registrator, och tre av dem med behörighet 
anställd anser sig ha fått tillräcklig utbildning. Av de fyra arbetsledarna har alla fått högst en 
tvåtimmarsgenomgång av funktionerna, i åtminstone ett fall inte avpassad för deras 
behörighetsnivå, utan för användarbehörighet. En av dessa säger �vi fick ju ett hum om hur 
man skulle göra och sedan var det bara att gå hem och träna på övriga delar�. Två av dem 
med anställd-behörighet har inte fått någon genomgång alls, utan har fått prova sig fram, i ett 
fall med hjälp av dokumentation. 
 
En av dem med anställd-behörighet berättar att �Vi hjälpte varandra, och så var det någon 
som var uppe och visade hur man skulle göra. Sen satt man och testade lite själv.� Vid en 
avdelning hade vissa valts ut för att få en längre utbildning, så att de skulle kunna hjälpa 
övriga användare senare. 
 
Den tidigare användaren har inte fått någon regelrätt utbildning i DAM, men föreståndaren 
där de använde DAM gick runt till alla anställda och gick igenom de olika funktionerna i 
programmet. Respondenten anser att denna utbildning var tillräcklig. 
 
Icke-användaren fick för ett år sedan gå en utbildning där de fick se hur DAM ser ut och vilka 
funktioner som finns. Hon tror inte det skulle vara svårt för henne eller personalen att använda 
DAM. Hon tyckte dock att det verkade en aning krångligt, men bra att man kan se exempelvis 
saldon.  
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Två av arbetsledar-respondenterna tycker att den tillhandahållna utbildningen inte var 
tillräcklig och anser att en sådan är viktig när något nytt införs. Deras utbildning upplevdes 
mer som en information och varade, tillsammans med en del annan Palett-information, i stor 
grupp och i maximalt en timma. �Det är ingenting där man kan sitta själv och leka det här 
man behöver, som när man går Palett-utbildningen, att testa själv. Det här var mer någon 
som stod där nere och visade, så fick vi se.� Införandet av DAM vid avdelningen skedde först 
långt senare: �Det var en väldigt snabb genomgång hur man som arbetsledare skulle jobba. 
Det måste vara ett och ett halvt år sedan. Väldigt långt innan.�. De känner inte att de hade 
tillräcklig kunskap för att använda DAM då det infördes. 
 
Vid deras avdelning har man tagit fram en egen DAM-utbildning och de två arbetsledarna där 
säger: �Vi hade nog trott att det fanns en utbildning, men det fick vi ju klart för oss att det inte 
fanns. När vi ville utbilda våra medarbetare här, fick vi skapa en utbildning själva. Det är en 
av användarna som är väldigt duktig på datorer och var den som lekte mest med DAM och 
lekt sig fram till den här utbildningen.�. De saknar tillgång till testmiljö, som de har både i 
Palett och i FRIDA, där undervisaren kan visa funktioner utan att avslöja uppgifter om sig 
själv och påpekar �Man behöver ju det här med att leka och se vad felen blir. Det vågar man 
ju knappt göra i verkligheten, för man vet inte riktigt vad som händer.� Den framtagna 
utbildningen lades på en utbildningsdag, så att alla fick gå. En undersköterska, en av 
respondenterna med anställd-behörighet, har fått ansvaret för utbildningen på grund av sitt 
intresse för datorer och utbildning. Hon lärde sig DAM genom att testa och läsa 
dokumentationen och byggde därefter en utbildning och sammanställde ett kompendium. 
Utbildningen är på ungefär två timmar och användarna får då möjlighet att prova de olika 
funktionerna i DAM ensamma eller två och två på en dator. 
 

4.4 Användaracceptans 

4.4.1 Förtroende 
Två av respondenterna med behörighet anställd känner ett behov av att dubbelkolla 
ansökningar som lagts in i DAM med arbetsledaren, för att försäkra sig om att allt är okej. De 
tycker att det är ett problem idag, men tror att det kanske försvinner med tiden. De poängterar 
att man inte får någon bekräftelse på papper. De övriga tre anställd-respondenterna uppger att 
de litar på systemet. Den tidigare användaren kände inget behov av dubbelkontroll, när hon 
använde DAM, eftersom hon litade på systemet. Däremot dubbelkollar hon idag bland annat 
flexen; den tycker hon sig inte ha kontroll över. 
 
Registrator och alla arbetsledare säger sig lita till att de uppgifter som läggs in i DAM blir 
korrekt behandlade. Två av dem frågar dock ibland om ett skickat meddelande gått fram. De 
känner sig osäkra på om de gjort rätt och tror att det skulle kännas bättre efter en riktig 
utbildning. En respondent litar visserligen på systemet, men kontrollerar vissa saker i 
efterhand, �Om man exempelvis skriver in att man önskar övertid mellan 08.00 och 10.00, 
måste jag även lägga in det i flexen manuellt som stämplingar. Det upptäcks när man rättar 
flexen eller kontrollerar i den grafiska bilden.� 
 
Två av arbetsledar-respondenterna berättar också att personalen inte verkar känna behov av 
att fråga extra om sina ledighetsansökningar, utan själva ser i DAM om de är beviljade. En av 
dem säger dock att de frågar om svaren dröjer, men att de ändå ger svar snabbare nu än 
tidigare. En registrator som visserligen litar till att systemet uppför sig riktigt, pekar på 
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problemet med att det inte finns dokumenterat, när en ansökan väl blivit beviljad, att det 
verkligen var vad den anställde tänkte sig ansöka om. Det går ju att skriva fel. Visserligen kan 
man skriva lika fel på papper, men då finns det å andra sidan kvar att kontrollera emot, � Jag 
har ju inget bevis för att de är de som har skrivit fel i DAM. Det finns ju inget dokumenterat 
där, utan det är bara vad den anställda har skrivit som går in i systemet. Har jag ett papper, 
kan jag visa �Här har du skrivit semester�.� Det upplevdes dock inte som ett stort problem. 
 
Icke-användaren tror inte att det är risk för fel i DAM, utan att fel i så fall görs av användaren. 
Det har heller aldrig uppstått problem med Palett när hon använt det. 
 

4.4.2 Inställning 
Fyra av fem anställd-respondenter var positiva till DAM vid införandet, en var lite tveksam 
då hon tyckte att det fungerade bra med papper. Alla fem är idag positivt inställda till 
systemet. Alla uppger dock att det fanns en stor mängd personal som var negativ till ett 
införande. Två anställd-respondenter anser att inställningen till systemet förbättras med tiden 
och uppskattar att kanske 50% på deras avdelning använder DAM i dagsläget. Dessa två tror 
även att utbildningen i DAM hjälper till att förbättra inställningen hos användarna. En annan 
respondent uppger att: �...många äldre var lite rädda när vi skulle börja, medan de yngre 
kastade sig över det. De äldre vågade knappt trycka på en knapp, de yngre tyckte det var 
roligt att det hände något.� En annan säger: �Jag tror fortfarande det är de här som är lite 
rädda för datorer, de har ytterligare en grej som de måste sitta framför en dator för.� 
 
Före införandet av DAM var den tidigare användaren något skeptisk till införandet: �Det är 
alltid en tröskel man måste gå över när det är nya saker, när du är över tröskeln så inser man 
att det är riktigt bra.� Efter införandet såg hon dock bara fördelar med systemet. Hon tycker 
att det vore bättre att använda DAM än det system de har idag som består av e-
postansökningar och att ledigheter tas upp på personalmöten. Inställningen på avdelningen där 
DAM användes var positiv, något hon tror hör samman med att vårdcentralen var nyöppnad, 
vilket skulle underlätta anammande av nya saker. Det pratades inte mycket där om DAM före 
införandet och inga hade några direkta förväntningar. 
 
Registrator och alla fem arbetsledare säger sig ha varit positiva till DAM från början. En av  
dem hade haft funderingar runt huruvida alla i personalen skulle klara av det. Ingen av dem 
nämner att de hade några särskilda förväntningar inför införandet, mer än en som hoppades att 
pappersarbetet skulle försvinna. Tre av dem säger att man inte funderade så mycket över 
förväntningar, eftersom de inte hade något val; det var beslutat att det skulle införas vid 
avdelningarna. En upplevde att beslutet om införande och själva införandet kom mycket tätt 
inpå varandra. 
 
En arbetsledare berättar att inställningen varierar ute på avdelningen. De som är datorvana, 
tycker att det är bra, medan de andra tycker det är litet besvärligt. Hon märker också hur det 
krånglar mer för dem. Dock verkar det överlag fungera bättre, allteftersom de vant sig, särskilt 
som de redan var mycket vana vid att kommunicera via e-post. 
 
Vid en annan avdelning var många var negativa före införandet och många är det fortfarande. 
De äldre är ofta mer negativa än de yngre, berättar en arbetsledare, och många äldre föredrar 
papper framför datorer. 
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Vid ytterligare en avdelning hade arbetsledarna inte hört något negativt om DAM från 
personalen. Flera av dem har använt DAM sedan tidigare, men oftast bara för att se lön, saldo 
och komp. Det som tillkom var ledighetsansökningarna. 
 
Det som är bra med DAM, upplever en arbetsledare, är �att det inte blir några fel�. En annan 
uttrycker förvåning över att inte fler avdelningar använder DAM: �De har nog inte riktigt 
förstått fördelarna med det.� 
 
Icke-användaren berättar att de inte använder DAM nu, eftersom de har haft för mycket att 
göra vid vårdcentralen för att införa det. Hon är däremot positiv till att arbeta med datorer vid 
administrativt arbete. Hon vill att personalen skall klara av flexsystemet innan de inför DAM. 
 
Icke-användaren har haft vissa problem i Palett, med registrering av tider för exempelvis 
utbildning som inte stämmer med flextider, och har farhågor om att det kommer att vara 
samma sak i DAM. Smidighet är viktigt för henne. 
 

4.4.3 Motivation 
Som en anledning till varför de började använda DAM, anger fyra anställd-respondenter att 
det var för att det var bestämt så. Registrator, de fem anställda och de fem arbetsledarna 
framhåller alla fördelen med att slippa pappershanteringen. 
 
Några andra spridda positiva omdömen om DAM är att det är bra att man kan gå in i systemet 
när man vill, att det är bra att kunna se sina ledigheter och semester, att inga andra än de som 
beviljar ansökningarna får se dem och att man får snabbare svar på sina ansökningar. 
 
De flesta arbetsledarna upplever att de sparar tid jämfört med tidigare och snabbare kan ge 
svar tillbaka till personalen. Ingen av respondenterna med anställd-behörighet ansåg att man 
spar tid på att använda DAM jämfört med pappersarbete utan tidsåtgången uppskattas vara 
ungefär som den var före införandet. Den tidigare användaren tycker att DAM ökar kontrollen 
av egen tid och säger att man vill sköta ledigheter själv. Hon tycker även det är positivt att 
föreståndaren avlastas. Just kontrollen över sin egen tid vill hon poängtera som positivt. 
 
En arbetsledare ser särskilt fördelar med att kunna nå DAM var man än befinner sig i 
landstinget, eftersom just hennes avdelning ofta är utspridd. Två andra arbetsledare upplever 
DAM som en säkerhet för personalen, eftersom det inte finns någon risk för att ansökningar 
kommer bort, såsom en ansökningsblankett på papper kan göra. 
 
Andra omdömen från enstaka respondenter är �smidigt�, �ökar överskådligheten� och att viss 
personal t.o.m. använder DAM till sådant de hade kunnat välja flexdatorn i stället. För alla 
respondenter gäller att man i stort inte ser några nackdelar med att använda DAM jämfört med 
det tidigare pappersarbetet. 
 
Icke-användaren tycker att det finns en del bra funktioner i DAM, att man kan se saldo till 
exempel. Hon anser dock att deras system idag fungerar bra och har inte sett någon anledning 
till att byta system. Det, tillsammans med den flytt som kommer att ske under året, gör att ett 
införande inte blir aktuellt i år. Även personalen har mycket att göra på grund av flytten. 
 
Två respondenter med behörighet anställd anger klart att de saknar en utskriftsfunktion i 
DAM. Två andra av dessa respondenter anger även de, att de saknar en utskriftsfunktion, efter 
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viss tvekan. Dessa två säger även att det vore bra att kunna komma åt DAM hemifrån. Den 
tidigare användaren upplevde inte att något saknades i DAM, men sade även att det kan bero 
på att hon inte har något att jämföra med. 
 
Respondenterna med arbetsledar-behörighet har flera olika synpunkter på funktioner som de 
tycker saknas i DAM. Två av dessa respondenter nämner att det inte går att söka ledighet för 
utbildning där kursavgift och kursbeskrivning borde ingå som information, och inte heller 
reseersättning. Just nu måste sådant i stället sökas på papper. En tredje menar att det skulle gå 
att ha överseende med, om det bara funnes en utskriftsfunktion i DAM, så att uppgifterna 
kunde skrivas ut för att sparas. Ytterligare en respondent efterfrågar utskriftsfunktionen, för 
att underlätta efterhandskontroll. En respondent skulle gärna se en signal varje gång hon går 
in i Palett, om något nytt inkommit till DAM, eftersom hon inte är inne i DAM lika ofta. En 
annan respondent efterlyser möjligheten att bevilja flex för mer än en dag i taget och att det 
vore bra om tid kunde delas upp mellan flex och komp, utan att hon blir tvungen att behandla 
det särskilt i Palett i stället. En tredje respondent saknar funktionen att kunna byta tur med sig 
själv under en och samma dag, t.ex. en förmiddag mot en eftermiddag, eftersom det ofta 
behövs vid hennes avdelning. Som det är nu, måste dessa ändringar göras i efterhand. 
 
Två respondenter med arbetsledar-behörighet talar om svårigheten med att veta vem av 
arbetsledarna som borde bevilja en ledigheten, när det gäller personal som alternerar mellan 
två olika avdelningar. Det ger en känsla av osäkerhet. �Man får se på tiden, om det är när de 
är hos oss eller om det är när de är hos den andra. Jag vågar ju knappt gå in och röra, ifall 
det händer att jag avslår eller beviljar något.� De vill inte råka bevilja eller avslå något som 
egentligen rör en annan avdelning. 
 
En av de fem arbetsledarna tycker att det kan vara krångligt att skicka vidare en 
ledighetsansökan, när det skall göras till någon chef. En annan nämner att olika personalteam 
måste behandlas för sig, men även att �Det gör i och för sig inte så mycket, eftersom de går 
ganska snabbt för DAM att läsa in dem.� 
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5 Analys/Diskussion 
I denna del analyserar vi empirin med hjälp av de teorier som ingår i den teoretiska 
referensramen. Vi diskuterar även kring de olika områdena. 
 

5.1 Användarvänlighet 

5.1.1 Förståelse 
Alla med användarnivån anställd tycker att DAM är enkelt att använda. Enligt Nielsen skall 
ett system helst vara så enkelt att använda att det inte behövs någon hjälp eller dokumentation 
förutom gränssnittet, något som sålunda verkar vara uppfyllt i detta fall. Ingen av 
respondenterna med användarnivån anställd har haft några problem med att använda DAM 
och en säger explicit �Kan jag lära mig det kan vem som helst lära sig det� . En respondent 
tycker att det var lite svårt att använda DAM första gången, men säger även att det bara var att 
prova sig fram. Detta tycker vi tyder på att programmets anställd-del är utformad på ett sätt 
som är lätt att ta till sig för nya användare. Det har alltså varit möjligt att utforma det så att 
även en användare med liten datorvana finner det enkelt att använda. 
 
I den andra respondentgruppen, arbetsledarna och registratorn, tycker två respondenter att 
det var lätt att göra fel i början. Vi upplevde även själva denna del av systemet som aningen 
krånglig, när vi gick igenom systemet och ställer oss därför frågande till huruvida denna del 
av systemet är särskilt lättförståeligt utformad. Vi tror att någon form av hjälptext i anslutning 
till knapparna vore ett enkelt sätt att undvika missförstånd vad gäller vilken funktion som 
skall användas vid vilket fall. Det vore en nödvändig hjälp att tillhandahålla förklaringar till 
sådana funktioner som inte kan förstås intuitivt. 
 
Om programmets gränssnitt och hur enkelt det är att navigera i det har ingen av 
respondenterna något negativt att säga, och de som använder systemet som arbetsledare och 
registrator är vana vid gränssnittet sedan tidigare, då det för dem är en del av Palett. De säger 
även att det är enkelt att navigera i systemet. Då alla användarna tycker att programmets 
utseende och navigeringssystem fungerar bra, anser vi inte att det finns någon anledning att 
ändra på det. Särskilt för arbetsledare respektive registrator verkar förkunskaper från ett 
liknande gränssnitt underlätta användandet, medan lättheten för anställd snarast måste antas 
bero på gränssnittets enkla utformning. 
  
Vad gäller de symboler som finns i DAM finns det dock lite större osäkerhet. Flera av 
användarna med behörighet anställd är osäkra på vad alla symboler betyder och ett flertal 
efterfrågar någon form av förklaring i programmet. Även ett par i den andra gruppen 
respondenter har problem att förstå vad alla symboler betyder.  
 
En del av information i DAM går inte att utläsa utan att förstå vad färgmarkeringar respektive 
symboler betyder. Eftersom användarna enligt vår empiri onekligen har problem med att 
förstå dessa symboler, tycker vi att det är viktigt att införa något slags förklaring för dessa. 
Som det är nu, får användarna inte tillgång till all tillgänglig information, om de inte känner 
till betydelsen hos dem. Vi märker här att det är viktigt att det, för de symboler som inte 
förstås intuitivt, tillhandahålls en ordentlig förklaring på lämpligt ställe i gränssnittet. Vi är 
dessutom tveksamma till färgkodning som ensam informationsbärare, även om den skulle 
finnas förklarad, bl.a. av hänsyn till färgblinda människor.  
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5.1.2 Hjälpfunktion 
Meningen med en inbyggd hjälpfunktion är att användaren skall få stöd i en möjlig 
problemsituation. Genom hjälpen skall användaren snabbt kunna ta sig ut ur problemet. I 
anställd-delen består hjälpen av textrutor med information och av de användare som haft 
behov av hjälpen uppger alla att den är tillräcklig. Bara en bland dem med arbetsledar-
behörighet har lagt märke till den och har inget negativt att säga om den. 
 
Vi tycker detta tyder på att hjälpen i systemet är tillräcklig och förhållandevis enkel att 
använda sig av. Vi ser inget behov av att vidareutveckla den då ingen av användarna har 
uttryckt sig negativt utan tycker att den i nuvarande form verkar fungera bra. Det verkar som 
att hjälpfunktion inte är nödvändig för de funktioner som i sig själva är tillräckligt enkla att 
förstå. 
 

5.1.3 Mänskliga hjälpresurser 
Allwood säger att användare av ett system oftast söker hjälp i sin närhet, något som verkar 
stämma även här, då en klar majoritet av dem som behövt hjälp angående DAM uppger att de 
i första hand frågar kollegor. Två av arbetsledarna har frågat IT-akuten, den centrala 
hjälpresurs som finns tillgänglig för Landstinget i Östergötland, och alla respondenter som 
uttalat sig om just IT-akuten anser att de får bra hjälp därifrån. 
 
Då vi inte ser något problem med de hjälpresurser som i dag finns för användarna, ser vi 
ingen anledning till att uppmana till större förändringar på detta område. Allwood föreslår att 
man kan använda sig av experter på avdelningarna, det vill säga folk som är mer insatta i 
systemet, vilket även finns vid en avdelning. Det är användare som fått något mer omfattande 
utbildning för att kunna stå till tjänst för sina medarbetare i DAM-frågor. I och med att 
kollegor oftast tillfrågas, tror vi att kompetensen vid avdelningen höjs, då det alltid finns 
kunniga kollegor att tillgå enkelt. Vid den avdelning som har infört en egen utbildning, kan 
den utbildningsansvariga ses som en sådan �expert�, trots att hon till största delen är självlärd 
och, enligt egen utsago, inte heller fullärd. Vi tror att en sådan expert skulle vara en ännu mer 
givande resurs, om hon finge en inledande utbildning i systemet. 
 

5.1.4 Dokumentation 
Teorin om användarmanualer stämmer i hög grad överens med vad vår empiri visar. Det är 
inte många användare som har ansett sig att ha något behov av en manual eller 
användarhandledning, och det är bara ett fåtal som vet var den finns tillgänglig. Dock finns 
det användare som har använt sig av manualen och en av arbetsledarna har känt behov av en 
manual men inte vetat var den finns. 
 
Den enda användare som använt sig mycket av manualen, är den som är utbildningsansvarig 
på sin avdelning, vilket vi förmodar medför ett större behov. Det stora problemet som vi ser 
på detta område är att användarna av systemet i stor utsträckning inte vet var manualen finns 
tillgänglig. Vi tror att man genom att bättre upplysa användarna om var den finns kan 
underlätta för dem när de får problem, då de snabbt och enkelt kan leta upp svaret i manualen. 
Att fyra av fem anställda uppger att de inte fått någon dokumentation på papper anser vi även 
det vara anmärkningsvärt, då vi har uppfattningen att en enkel användarhandledning kan 
avhjälpa mycket av den tveksamhet och problem som kan uppstå när man börjar använda ett 
nytt system. Två av dem anger dessutom särskilt att de har lättare att läsa från papper än från 
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skärmen ibland. Vi anser att det är viktigt att dokumentationen även delas ut i pappersform, så 
de mindre datorvana inte skyr den.  
 

5.1.5 Åtkomlighet 
Datortillgången verkar skilja sig mycket mellan olika avdelningar. Vid den vårdcentral vi har 
undersökt, har alla anställda en dator var, medan de med behörighet anställd vid 
avdelningarna på sjukhuset får samsas om ett antal gemensamma datorer. En del respondenter 
upplever att datortillgången är dålig, vilket vi anser borde påverka deras möjlighet att använda 
DAM. Enbart en av arbetsledarna har inte en egen dator och problemet är sålunda inte lika 
stort för dem. Några respondenter uttrycker även att det har förekommit problem att komma 
in i DAM. Särskilt vid en avdelning har personalen klagat på att DAM varit nedkopplad för 
ofta. Vid denna avdelning arbetar man ofta kvällar och helger. Dessutom är personalen 
utspridd över hela Östergötland och därför mer beroende av DAM. Vi tror att det är viktigt, 
liksom Allwood säger, att tillgängligheten för systemet är god, eftersom användarna annars 
blir tvungna att finna andra lösningar, i detta fall att sköta sina ansökningar via papper. Då går 
meningen med att införa ett system som skall minska pappersarbete förlorad, anser vi. 
  
Den naturliga lösningen på problemet med för få datorer borde vara att öka antalet datorer ute 
på avdelningarna. Dock är det inte rimligt att anta att en sådan lösning kommer att 
genomföras bara för att öka användandet av DAM, utan problemet kommer troligen att 
kvarstå. Det är inte heller ett problem specifikt för DAM, så om en förändring genomförs 
beror det nog snarare på att det generella datorbehovet vid avdelningen är större än tillgången. 
 
Den tidigare användaren anger att det kan vara problem att ha tid att använda datorn. Hon 
upplevde samma sak även vid den vårdcentral där hon tidigare arbetade och säger att man kan 
bli tvungen att bortprioritera andra arbetsuppgifter för att hinna använda datorn. Vi tror dock 
inte att detta är något stort problem, då de flesta respondenter har angett att de inte har något 
större problem att hinna gå in i systemet. Vi hade väntat oss att tidsaspekten skulle spela 
större roll för användarna, men troligen är den ett så pass litet problem för dem på grund av att 
DAM inte är särskilt tidskrävande att använda. Kanske påverkar en stressig miljö användandet 
av ett system i högre grad om användaren är tvungen att lägga ned mycket tid vid det. Det har 
vi dock inte tillräckligt underlag för att dra några slutsatser om utifrån vår undersökning. 
 

5.1.6 Fel och felmeddelanden 
Vi tycker att DAM verkar fungera bra vad gäller att det inte uppstår fel. Bara en av 
användarna kan erinra sig att något fel har uppstått vid användande, och hon kommer inte 
ihåg exakt vad det rörde sig om mer än att det rörde sig om tider. Ingen av användarna har 
heller fått upp några felmeddelanden i DAM. Vi tror att det tyder på att programmet är 
mycket enkelt, så att användarna inte gör många fel vid användandet. 
 
Det enda �felet� som uppmärksammats är att det grundschema som för en anställd initialt 
finns i DAM inte stämmer. Om ett nytt, korrekt schema inte har hunnit registreras för en viss 
period, kan detta vara förvirrande och leda till frågor från de anställda. De två arbetsledare 
som nämner detta problem, är dock inte särskilt irriterade över detta, utan nöjer sig med att 
konstatera att det är nödvändigt att �tänka till� ibland, när sådana frågor kommer, och de tror 
att de anställda nog är införstådda med hur det ligger till. 
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Vi är dock tveksamma till att det skall vara nödvändigt att låta ett felaktigt schema ligga i 
DAM, även om det ändras så småningom. Det verkar som en underlig och förvirrande 
lösning, särskilt för de användare som inte är införstådda med de schematekniska egenheterna 
hos DAM. Det tycker vi inte heller att de skall behöva vara. Om det av någon anledning är 
den bästa lösningen att låta ett felaktigt schema ligga som grund i DAM, till dess det ändras, 
borde det åtminstone för användarna finnas angivet att det rör sig om ett preliminärt schema, 
för att undvika förvirring. Vi tror att det är viktigt att användarna inte upplever att systemet 
visar mystiska uppgifter, utan att det alltid finns en rimlig förklaring till vad de ser på 
skärmen. Vi tror också att det kan göra användaren osäker eller avogt inställd till systemet. 
 

5.2 Användarkompetens 

5.2.1 Förkunskaper 
De flesta användarna har förhållandevis god datorvana. De använder överlag LISA ofta och 
använder även flera andra program inom arbetet. Bland annat använder alla arbetsledare 
Palett, vilket gör att de har god vana av Palett-delen i DAM. Vid en avdelning sker även 
mycket av kommunikationen med e-post, vilket tyder på att personalen regelbundet använder 
datorer. Den tidigare användaren anser inte att hon har särskilt god datorvana, men har ändå 
använt flera olika program och är inne på LISA ett par gånger i veckan. Hon har alltså viss 
erfarenhet av datoranvändning, men känner sig ändå osäker i sin datoranvändning. Två 
användare har lagt märke till att datorvana utgör en svårighet för personalen och efterfrågar 
därför grundläggande datautbildning för dem. De nämner särskilt att äldre tycker att det är 
obehagligt att använda DAM. 
 
Vi anser att god datorvana hos användarna underlättar vid införanden av nya system som 
exempelvis DAM. För dem som saknar datorvana, är det dock svårare. Allwood anser att 
självförtroendet har betydelse för inlärningen. Vi tror att en användare som känner att hon kan 
använda datorer har lättare att ta till sig ett nytt system och att det påverkar såväl 
utbildningsbehovet som möjligheten att ta till sig en utbildning. 
 
För att, som Allwood nämner, anpassa utbildning efter användarnas kompetensnivå, tror vi att 
det är viktigt att ge de mindre datorvana en mer ingående och grundläggande datautbildning, 
liksom även två av våra respondenter klart uttrycker. Vi tror att de grundläggande 
kunskaperna i att använda datorer är viktiga och ger större förutsättningar för fler att därefter 
tillgodogöra sig en utbildning för ett specifikt system. 
 
Samma respondenter har även märkt att äldre personer tycker att det är obehagligt att använda 
DAM och att de är rädda för att göra fel. Vi tror att det gäller datorer i allmänhet och snarare 
handlar om datorvana än om motvilja mot ett specifikt system. Rosson och Carroll ger även 
stöd för detta i teorin, då de säger att det kan vara svårt för äldre användare att lära in nya 
beteenden som strider mot tidigare vanor. Det tror vi skulle kunna avhjälpas genom att man 
erbjuder särskild hjälp och grundläggande utbildning, i ett tempo avpassat för de något äldre 
användarna, och att de inte utan tillräckliga förkunskaper placeras i en utbildning de inte har 
förutsättningar att tillgodogöra sig. 
 

5.2.2 Inlärning 
Den utbildning som har tillhandahållits för olika användare verkar variera kraftigt, precis som 
i vilken grad användarna anser att utbildningen var tillräcklig. För anställda vid en del 
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avdelningar har utbildning skett i grupper under ett par timmar, medan den vid andra 
avdelningar inte har förekommit alls. På en avdelning var det till och med så, att de själva fick 
ordna en utbildning, då det enligt dem inte fanns någon utbildning tillgänglig. Den regelrätta 
utbildning som där har utarbetats har varit en form av instruktion med hjälp av visande av 
DAM:s funktioner, vilket enligt Allwood är viktigt för att man skall få en koppling till hur 
programmet faktiskt ser ut. De har även fått prova själva vid en dator under tiden. Det gör 
enligt Allwood eleven mer engagerad, och eftersom de i detta fall inte lämnats åt utforskande 
på alldeles egen hand, finns dessutom fördelen att användare utan förkunskaper  slipper 
�drunkna i information�, som Allwood uttrycker det. Allwood säger även att inlärningen sker 
i tre steg, utbildningsfas, användningsfas och fulländningsfas, något som bekräftas av att 
användare säger att de först fick en genomgång av systemet för att sedan fortsätta på egen 
hand. Ett par av arbetsledarna anger även att de har ett behov av att testa själva och att 
utbildningen som mest bestod av en förevisning inte gav så mycket. 
 
Vi ser ett klart problem med att utbildning inte tillhandahölls för alla vid införandet av DAM 
och anser det vara nödvändigt att tillhandahålla en regelrätt utbildning vid införande av ett 
nytt system. Att de på en avdelning kände behov av att utforma en egen utbildning, då ingen 
erbjöds dem, tycker vi är ett stort problem och något man bör ta lärdom av vid införande av 
andra system i framtiden, men även redan idag, när nya avdelningar skall införa DAM. 
Allwood poängterar behovet av utbildning för att ge användarna kompetens och om då en 
utbildning tillhandahålls inför ett systeminförande, tror vi både att användarnas förutsättningar 
att utnyttja systemet effektivt ökar och att deras inställning till systemet blir mer välvillig. 
Genom att ge grundläggande information och en utbildning om systemets funktioner � helst 
med möjlighet att testa själv vid en dator, vilket enbart har skett i vissa fall vad gäller DAM � 
tror vi att man generellt kan förbättra inställningen till ett system. 
 
Den utbildningsansvariga undersköterska som utarbetat en utbildning har själv lärt sig DAM 
genom att prova sig fram och genom att läsa dokumentationen. Detta är ett sätt där Allwood 
ser nackdelen att inlärningen kanske inte blir effektiv. Hon berättade också att hon inte riktigt 
förstått alla detaljer i DAM och att de därför inte ingår i utbildningen. Vi tycker visserligen att 
initiativet är lovvärt, men att avdelningen skulle ha haft ännu större nytta av henne som lärare, 
om hon först fått möjlighet att gå en ingående utbildning i DAM och därmed inhämtat större 
kunskaper. 
 
Någon avdelning hade fått extra utbildning av personal som skulle fungera som handledare 
för sina medarbetare. Sådana handledare som kan fungera som hjälpresurs för ett system tror 
vi är bra, då empirin visar att användarna helst frågar kollegor som är nära till hands. Genom 
att utbilda personal till handledare, tror vi att man på sikt kan förbättra inställningen för de 
övriga, då de på ett snabbt och enkelt sätt kan få hjälp med systemet vid behov. De är särskilt 
viktiga under det som Allwood kallar användningsfasen, då användare oftare kan behöva 
tillgång till hjälp än när de nått fulländningsfasen. 
 
Eftersom flera användare anser sig hjälpta av att få prova systemets funktioner på egen hand, 
tycker vi att det är något man bör ta fasta på vid utformning av utbildningar för system. 
Allwood säger dessutom att det vid föreläsningar kan vara svårt att ge långsamma användare 
den hjälp de behöver samtidigt som man försöker hjälpa de snabbare att gå vidare i lärandet. 
Vi tycker dock ändå att någon form av föreläsning vore bra, följd av möjlighet att utföra 
handledda övningsuppgifter då användarna kan testa olika funktioner i ett program och 
samtidigt ha tillgång till någon att fråga vid eventuella frågetecken och problem. Förslagsvis 
borde det då finnas någon typ av testmiljö, så att de som genomgår en utbildning kan prova 
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alla funktioner i ett system, utan att behöva vara oroliga över att något kan hända. Detta tror vi 
kan vara till stor hjälp, inte minst för de användare som inte vågar prova funktioner av rädsla 
för att förstöra något. 
 
De två arbetsledare som särskilt säger att de inte kände sig kompetenta att använda systemet 
vid införandet hade fått sin utbildning 1,5 år tidigare. Vi ser det som självklart att det inte får 
förflyta så lång tid emellan utbildning och systeminförande, att de utbildade hinner glömma 
vad de en gång lärt sig. 
 

5.3 Användaracceptans 

5.3.1 Förtroende 
Förtroendet för ett system, som enligt Ingman beror på kunskap och erfarenhet, verkar kunna 
variera kraftigt. Vad gäller DAM känner exempelvis vissa respondenter med användarnivån 
anställd ett behov av att dubbelkolla ansökningar, medan de övriga uppger att de litar på 
systemet. Den tidigare användaren har till och med känt sig tvingad att börja dubbelkolla nu 
när hon inte längre kan använda DAM, vilket vi anser tyder på ett mycket stort förtroende för 
systemet i förhållande till det arbetssätt hon har idag. De två som känner osäkerhet, samt en 
registrator, har även uppgett att de gärna skulle se någon form av bekräftelse på papper för 
ansökan. Detta skulle enligt dem kunna minska behovet av att dubbelkolla och minska risken 
för missförstånd, eftersom man då får ett papper på att något verkligen har sökts och exakt 
vad det är. Alla med behörighet registrator och arbetsledare säger sig lita på systemet, även 
om ett par av dem säger att de ibland kollar om ett meddelande kommit fram. Detta beror 
dock på att de är osäkra på om de själva gjort rätt och inte på misstro till systemet. De 
poängterar åter att denna osäkerhet troligen skulle kunna avhjälpas med en bättre utbildning. 
 
Vi tror att förtroendet för ett system mycket väl kan hänga ihop med de faktorer som Ingman 
anger � kunskap och erfarenhet � och det är därför rimligt att anta, att en del av dessa problem 
kommer att växa bort med tiden. Problemet med utbildning har vi redan tagit upp under 
avsnittet om användarnas kompetens och vi tycker att det verkar finnas ett klart samband 
mellan just utbildning och förtroende för ett system, då utbildning ger mer kunskap.  
 

5.3.2 Inställning 
Bland respondenterna med användarnivån anställd var de flesta positiva till införandet av 
DAM. En var dock lite tveksam och de upplevde att det fanns en stor del personal som var 
negativ till införande på deras avdelningar. Värt att notera ytterligare är att enskilda 
respondenter även anger att en del användare var rädda för datorer, särskilt bland de äldre, och 
att två av respondenterna även tror att utbildning kan påverka inställningen till systemet, 
vilket också nämnts under avsnitt 5.2.2. Även idag är alla våra respondenter positiva till 
DAM. Bland registrator och arbetsledare fanns också en klart välvillig inställning då alla 
uppgav att de var positiva till ett införande. 
 
Inställningen till införandet vid avdelningarna verkar vara mycket blandad. Respondenterna 
uppger att en stor andel är positiva, samtidigt som en stor andel är negativa. Angelöw påpekar 
vikten av riklig och direkt information och vi tycker oss även här kunna se ett samband 
mellan bristen på egentlig utbildning om systemet och användarnas inställning till systemet, 
vilket har diskuterats i avsnitt 5.2.2. Icke-användaren är visserligen positivt inställd till DAM, 
men är mån om att personalen först klarar av flexsystemet innan de inför DAM. Vi tror att det 
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beror på att hon fått uppfattningen att systemet kommer att vara krävande för personalen att 
lära sig. Detta tror vi kan avhjälpas genom bättre information om vad som egentligen kommer 
att krävas av personalen och en försäkran om att tillräcklig utbildning kommer att erbjudas 
dem. Vi tror att det är viktigt att vid införande av ett nytt system klart och tydligt ge 
användarna information om varför det införs och vad det kommer att innebära för de 
anställda. Detta anser vi styrks ytterligare av att en av arbetsledarna uttrycker sin förvåning 
över att inte fler avdelningar använder DAM och tror att de inte har förstått fördelarna med 
det. 
 
Angelöw påpekar också vikten av att personalen inte upplever att beslut fattas över deras 
huvuden. Flera av respondenterna säger sig inte ha haft några särskilda förväntningar på 
systemet, eftersom det inte var någon idé att fundera över det, när det ändå var beslutat att 
införandet skulle ske. En annan upplevde att det gick fort mellan beslut och införande. En 
sådan känsla av att inte alls ha fått vara delaktig tror vi inverkar negativt på användarnas 
inställning till systemet. 
 

5.3.3 Motivation 
Fyra av anställd-respondenterna anger att ett beslut låg bakom varför de började använda 
DAM, och registrator, anställda och arbetsledarna anger att slippa pappersarbetet som en 
klar fördel med DAM. DAM verkar inte medföra någon egentlig tidsbesparing för anställda, 
dock upplever arbetsledarna att tidsåtgången jämfört med det tidigare pappersarbetet nu har 
minskat. Bland övriga fördelar nämns att DAM uppfattas som en säkerhet för personalen, att 
det ger bättre kontroll över egen tid, att det är smidigt och ökar överskådligheten. 
 
Vad vi tycker är mest intressant med denna del är att det onekligen finns en hel del saker som 
respondenterna upplever som fördelar med DAM. Det som Angelöw påpekar, genom att 
betona personalens motivation vid förändringar, och som även Steers och Porter anger genom 
sin VIE-teori, att man frågar sig själv �Vad tjänar jag på det?�, är något vi tycker att man 
borde ta fasta på. Vi tror att man kan få användare mer motiverade att använda ett system om 
man på ett bättre sätt kan visa på de fördelar systemet kan medföra för dem i deras arbete. 
Mycket få av användarna hade några särskilda förväntningar på systemet och detta anser vi 
bero på informationsbrist, dels i form av utbildning, men kanske mer i form av allmän 
information om systemet. Vi kan alltså även här återknyta till utbildnings- och 
informationsdelarna, vilka vi tycker verkar vara mycket väsentliga vid införande av ett nytt 
system. 
 
Respondenterna med arbetsledarbehörighet upplever att olika funktioner saknas i DAM, bland 
annat att det inte går att ansöka om ledighet för utbildning och reseersättning, en 
utskriftsfunktion, att kunna byta pass med sig själv under en och samma dag och att få en 
signal i Palett då något nytt har inkommit i DAM. Bland dem med anställd-behörighet 
efterfrågas främst en utskriftsfunktion. 
 
Även här tror vi att Steers och Porters teori kan vara viktig att ta hänsyn till, där en person 
antas söka efter vad något tillför i värde för den själv. De respondenter som uttryckt att de 
saknar vissa funktioner, ser att dessa skulle hjälpa dem i deras arbete. Ett sätt att öka 
motivationen för användarna är att ta hänsyn till deras önskemål och ta reda på vilka behov 
och krav de har. Våra respondenter är visserligen redan i stort positivt inställda till DAM, men 
om personal känner att de i högre grad blir hjälpta i sitt arbete av ett systeminförande, tror vi 
att deras motivation till att använda systemet ökar. Vi tror att det är just det vi ser hos icke-
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användaren. Hon tycker att DAM verkar innehålla en del bra funktioner, men känner inte att 
det finns någon anledning att byta system, eftersom det nuvarande fungerar så pass bra redan 
och hon tror att det inledningsvis skulle vara alltför tidskrävande. Om hon i stället haft 
anledning att känna att ett införande skulle spara tid och ge avdelningen hjälp i arbetet, tror vi 
att hon skulle känna sig mer motiverad till ett införande. 
 
Flera av arbetsledarna säger sig ha vissa problem med systemet. Ibland kan det råda tvivel 
om vem som är ansvarig för att bevilja en ledighet, uttrycker två av dem. En annan anser även 
att det kan vara krångligt att skicka vidare en ledighetsansökan till en annan chef. Att vissa 
delar upplevs som svåra att förstå tycker vi borde påverka motivationen hos användarna. 
 
Två respondenter uttrycker till och med rädsla för att röra saker. Detta ser vi som ett problem, 
eftersom det påverkar hur trygga de känner sig i användandet av systemet. Vikten av 
trygghetskänslan betonas även av Angelöw. Problemet här verkar inte vara särskilt stort, men 
ändå värt att notera. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi utefter den inledande frågeställningen drar från 
vår analys och diskussion. 
 

6.1 Hur uppnås användarvänlighet för ett system? 

6.1.1 Vad gör ett system svårt eller lätt att förstå? 
Ett system bör vara utformat så att det är enkelt för nya användare att ta till sig. Helst skall det 
inte vara svårt att förstå programmets olika funktioner, utan en användare skall omgående 
kunna börja använda systemet fullt ut, något som givetvis är svårt att åstadkomma. Vad vi 
anser vara viktigast är att de oftast använda funktionerna är enkla att förstå och tillräckligt 
förklarade, även i inbyggd hjälp. Om det finns risk för att funktioner kan missförstås bör en 
utförligare förklaring finnas omedelbart tillgänglig, för att minska risken för fel. Det är även 
en fördel om systemet har ett gränssnitt som dess tilltänkta användare är vana vid sedan 
tidigare, så att det känns naturligt att arbeta i. 
 
Även för symboler gäller att sådana vars betydelser inte är självklara bör finnas förklarade i 
en inbyggd hjälp, allt för att underlätta för användarna. Om symboler används för att förenkla 
för användaren men inte förklaras i systemet, anser vi att de motverkar sitt eget syfte, att göra 
systemet enklare. Man bör även vara återhållsam med färgkoder, då det finns färgblinda som 
kan ha problem att uppfatta olika färger/färgnyanser. 
 
Vår undersökning av DAM visade att de flesta användarna som hade tillgång till 
dokumentationen ändå aldrig hade läst den och inte haft användning av den. Vi tror att det 
vore bra att tillhandahålla en enkel form av användarmanual i pappersform, som tar upp det 
viktigaste om systemet för att underlätta för vanliga användare. Mer omfattande 
dokumentation bör även finnas tillgänglig för dem som har behov att sätta sig in djupare i 
systemet. 
 

6.1.2 Vilken roll spelar hjälpresurserna? 
Vi anser att det är viktigt att ha en väl fungerande inbyggd hjälpfunktion i systemet. Hjälpen 
skall vara lättförståelig och kunna hjälpa användaren igenom de vanliga funktioner som 
systemet innehåller. En väl utbyggd hjälpfunktion bidrar till bättre användarvänlighet genom 
att minska risken för problem vid användande och behov av att söka annan hjälp. 
 
I de fall den inbyggda hjälpen ändå inte är tillräcklig blir användarna tvungna att söka hjälp på 
annat håll. Eftersom man helst verkar söka hjälp i sin närhet, i form av kollegor och dylikt, 
anser vi att det vore bra att införa ett system där man ger anställda på olika avdelningar extra 
utbildning, så att de kan fungera som något slags lokala systemexperter. Landstinget i 
Östergötland har i vissa fall gjort just detta och vi har fått uppfattningen att det har fungerat 
bra. Som komplement till detta är det även en bra idé att ha en central hjälporganisation, 
motsvarande IT-akuten inom Landstinget i Östergötland, som användare kan höra av sig till 
om problem uppstår som de inte kan lösa på avdelningen. 
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6.1.3 Vilken roll spelar åtkomligheten av ett system? 
För att användare skall använda ett system krävs det givetvis även att de har åtkomst till detta 
i form av tillgång till datorer och att systemet finns tillgängligt. Man måste se till att 
datortillgången är god så att användandet av systemet inte påverkas negativt på grund av 
datorbrist eller brist på tid för att använda datorer. Det är även viktigt att systemet är stabilt så 
att användandet inte begränsas av en sådan faktor. En tanke kan då vara att använda sig av 
flera servrar, liksom Landstinget i Östergötland har gjort med DAM, även om det visat sig att 
systemet kan gå ned trots detta. Det går aldrig att försäkra sig om 100% oavbruten drift för ett 
system, men man bör försöka begränsa den tiden som systemet är nere så mycket som det 
bara går. I de fall man ändå måste ta ner systemet är det viktigt att man förser användare med 
information om detta. 
 

6.2 Vilken roll spelar användarkompetensen? 

6.2.1 Vilken roll spelar användarnas förkunskaper? 
Det urval vi intervjuat har visserligen relativt god datorvana, men några märker svårigheter i 
datoranvändandet hos andra delar av personalen. Vid en avdelning har man till och med känt 
sig tvungen att utarbeta en egen utbildning. Särskilt nämns att de något äldre kan tycka det 
vara obehagligt att använda DAM. Även den med förhållandevis god datorvana kan känna sig 
osäker. Vi tror att det är viktigt att förbereda de datorovana med en grundläggande 
datautbildning, så att de får bättre möjligheter att senare tillgodogöra sig en utbildning för ett 
specifikt system. Därvid tycker vi också att det är värt att ägna särskild uppmärksamhet åt de 
äldre, som kan behöva särskild hjälp och kanske ett lugnare tempo. 
 

6.2.2 Hur uppnås tillräcklig kompetens för att använda ett system? 
Graden av information och utbildning till personalen verkar skifta, men vi tycker oss se ett 
behov av en utbildning, där man utöver att observera en inledande förevisning även får prova 
sig fram i systemet själv, helst i testmiljö, så att funktionerna kan användas utan rädsla för att 
förstöra något. Tillhandahålls en utbildning som upplevs tillräcklig av personalen, tror vi att 
de kommer att kunna utnyttja systemet effektivt och att man inte vid någon avdelning 
kommer att känns sig tvungen att hålla en egen för de sina. Vi tror också att personal som 
extrautbildas för att verka som handledare vid sin avdelning är en tillgång för sina kollegor. 
Det är dock viktigt att de får en fullgod utbildning för att vara till största möjliga nytta. Vidare 
vill vi betona något som kanske kan synas självklart: Det bör inte förflyta så lång tid mellan 
utbildning av personal och införande av systemet att de hinner glömma vad de lärt. 
 

6.3 Hur uppnås hög användaracceptans för ett system? 

6.3.1 Hur får användarna förtroende för ett system? 
Förtroende för ett system verkar kunna variera kraftigt och vi ser ett samband med kunskap 
och erfarenhet. En bra utbildning tror vi kan avhjälpa en känsla av osäkerhet inför ett system. 
 

6.3.2 Hur uppnås en välvillig inställning mot ett system hos användarna? 
Vi tycker oss se att en bristfällig utbildning påverkar användarnas inställning negativt, särskilt 
bland de något äldre användarna. Riklig och tydlig information om varför ett system införs 
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och vad det kommer att innebära för användarna verkar vara viktigt för att uppnå en välvillig 
inställning. Positivt är förstås om användarna känner att de är delaktiga i beslutet om 
införande eller åtminstone hinner vänja sig vid tanken. Det är också viktigt att i förväg 
försäkra dem om att en fullgod utbildning kommer att tillhandahållas. 
 

6.3.3 Hur kan användarna motiveras att använda ett system? 
Våra respondenter visar på många fördelar med DAM och hur de tycker att det underlättat 
deras arbete. För att motivera till användning av systemet, tror vi att det gör stor skillnad om 
man informerar och visar på de fördelar systemet kan medföra i det dagliga arbetet. Det 
framkom bland våra respondenter att vissa funktioner saknas. Ett sätt att öka motivationen för 
användarna är att ta hänsyn till deras önskemål och ta reda på vilka behov och krav de har. 
Det är också viktigt att användarna känner sig trygga i sitt användande av systemet. Det får 
inte vara så svårt att förstå, att man behöver vara rädd för att göra misstag. 
 

6.4 Hur kan hög användbarhet uppnås? 
Sammanfattningsvis anser vi att utbildning och information är mycket viktiga aspekter för att 
uppnå en hög grad av användande för ett system. Genom vår undersökning har vi kunnat 
härleda de flesta orsakerna till att användare inte använder systemet till just dessa faktorer. En 
grundläggande datautbildning ökar datorvanan och minskar förhoppningsvis motviljan mot att 
använda datorer hos de anställda vilket leder till att de lättare tar åt sig ett nytt system. Vidare 
bör man genom att informera om de fördelar ett system faktiskt innebär kunna förbättra 
inställningen hos de anställda. Det är även viktigt att ha en utbildning i det system som skall 
införas med möjlighet att testa olika funktioner, så att rädslan mot att göra fel motverkas. 
 
Givetvis spelar även andra faktorer in på användbarheten, vilket har nämnts ovan, som 
exempelvis att systemet måste vara enkelt att använda och att det finns bra hjälpresurser både 
i programmet och externt. Dock ser vi utbildning och information som ännu viktigare 
faktorer. 
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7 Egna reflektioner 
Vi trodde kanske inledningsvis att användandet av ett system mer berodde av systemets 
funktionalitet än vad det uppenbarligen gör. Efter att ha genomfört våra intervjuer framgick 
det klart och tydligt att de som använde DAM tycker att systemet är bra och att det har flera 
fördelar jämfört med det tidigare pappersarbetet. Vi är övertygade om att fler skulle använda 
systemet, om man bara lyckades nå ut till fler avdelningar och visa på de fördelar som DAM 
faktiskt skulle medföra för dem. Vi kan se främst två sätt att uppnå detta, initialt genom mer 
information till anställda om systemet, men även genom tillhandahållande av en utbildning 
där användarna ges möjlighet att testa systemets funktioner, för att själva kunna upptäcka att 
det är enkelt att använda. 
 
Vi trodde även inledningsvis att stress i arbetet skulle påverka användandet av DAM i större 
utsträckning än vad vi funnit att det gör. Det verkar som att de flesta anser sig ha tid att både 
sätta sig in i och börja använda DAM. 
 
Datortillgången för våra respondenter varierar kraftigt från avdelning till avdelning. På vissa 
avdelningar uppfattas det som ett problem att det inte finns tillräckligt med datorer, medan 
andra har varsin. Om man skall införa ett nytt system som alla skall använda, känner vi att en 
grundläggande datortillgång är nödvändig och att det annars, i de fall datortillgången är dålig, 
kan hämma användandet av ett system. 
 
Acceptansen av DAM hos dem som använder det verkar vara mycket god. Alla användare är 
förhållandevis nöjda och den enda funktion som återkommande efterfrågas av respondenterna 
är en utskriftsfunktion. Kort och gott verkar det vara ett bra system utan allvarligare brister. 
Det borde inte vara svårt att uppnå hög användbarhet också utan att göra förändringar i själva 
systemet. 
 
En god inledning till strävan efter högre användbarhet tror vi kan vara att se över 
utformningen av utbildningen för användarna och för eventuella handledare vid 
avdelningarna, så att den anpassas efter de behov som föreligger och dessutom sker i 
anslutning till införandet. Särskilt tänker vi på möjligheten för användarna att i samband med 
utbildning prova funktioner själva. 
 
Trots att den teori vi grundat vårt arbete på till största delen härstammar från tidigt 1990-tal, 
har vi alltså funnit att det fortfarande ute i organisationer inte alltid tas tillräcklig hänsyn till 
de grundläggande faktorer som kan påverka användbarheten vid införande av ett system. 
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Bilaga: Stödfrågor för intervjuer 
 
Följande frågor använde vi som stöd vid intervjuerna för att försöka täcka så stor del som 
möjligt av våra tre frågeområden. 
 
Allmänna frågor 
Får vi spela in intervjun? 
Vill du vara anonym i vår rapport, eller får vi skriva ut ditt namn? 
Ditt namn och din e-postadress? (Vi vill gärna ha svaren godkända!) 
Vilken är din befattning? (Vilken avdelning?) 
Hur stor är din avdelning? 
Hur länge har du arbetat inom landstinget? 
Hur länge har du använt DAM? 
Vilken användarnivå har du i DAM? (användare, registrator, attestant, arbetsledare) 

Hur kommer det sig? Går du in även som vanlig användare? 
Vilka funktioner använder du i DAM? 
Har vi missat någon viktig fråga? 
 
Användarvänlighet 
Tycker du att DAM är lätt eller svårt att använda? 
Vad tycker du om gränssnittet i DAM? 
Tycker du det är lätt eller svårt att navigera i DAM? (Med hjälp av menyer, mus och 
tangentbord?)  
Förstår du de symboler som DAM använder? (Exempelvis �boll� i almanackan, olika färger 
på streck.) 
Hur är datortillgången på din avdelning? Finns det tid över också? 
Vad anser du om den inbyggda hjälpen som finns i DAM? 
Har du läst dokumentationen som finns för DAM på nätet? Vet du var den finns? 
Om du har läst den, har den hjälpt dig? Annars: Har du känt behov av den? 
Har du fått någon dokumentation på papper som berör DAM? 
Vilka frågar du om du undrar något med DAM? Kollegor eller �experter� (IT-akuten)? 
Upplever du att du får hjälp med dina problem/frågor? 
Har det uppstått några problem/fel när du har använt DAM? 
Har du när du använt DAM fått upp några felmeddelanden? 
 
Användarkompetens 
Vilka förkunskaper (i form av datorvana) besitter du? 
Använder du Landstingets intranät? I så fall till vad? 
Anser du att du själv har tillräcklig kompetens för att klara av att använda DAM? 
Vilken utbildning/information har du fått avseende DAM? Anser du den vara tillräcklig? 
 
Användaracceptans 
Använder du DAM? 
Hur många på avdelningen använder DAM? 
Varför använder du/använder du inte DAM? 
(För negativa) Vad vet du om DAM? 
Vad tycker du är bra respektive dåligt med DAM? 
Hur mycket tid lägger du på användande av DAM per vecka? 
Hur mycket tid lägger du på pappersarbete gällande olika ansökningar, övertidsblanketter och 
dylikt? (nu/förut) 



 

  

Upplever du att något saknas i DAM? (utskrift, vissa ledigheter, access hemifrån, �) 
Vilka fördelar tycker du finns med DAM jämfört med att, som tidigare, hantera funktionerna 
med pappersarbete? 
Vilka nackdelar, jämfört med det tidigare pappersarbetet? 
�Litar� du på DAM? Tror du att funktionerna i DAM utförs på ett riktigt sätt? 
  (ex. skicka meddelande, ansöka om ledighet, �) 
Ringer du (/ringer användare till dig) för att bekräfta? 
 
 
Vad var din inställning till DAM före införandet och vad är din inställning idag? Vilka 
förväntningar hade du/ni? 
 
Frågor anpassade för icke-användaren 
Använder ni DAM? Varför (inte)? 
Vad tycker du om att använda datorer i administrationen? 
Vad känner du till om DAM? 
Vad har du fått för intryck av DAM? 
Vad har du fått för information om DAM? Är den tillräcklig? 
Har du fått någon utbildning om DAM? 
Har du provat DAM? 
Skulle du vilja använda DAM? Varför (inte)? 
Har ni planer på att införa DAM? 
Vad skulle krävas av ett program motsvarande DAM för att ni skulle känna er hjälpta av det? 

(funktioner, utformning, andra krav?) 
Hur mycket tid lägger du på pappersarbete gällande olika ansökningar, övertidsblanketter och 
dylikt? Tycker du det fungerar bra (kanske)? 
Ser du några fördelar med att hantera funktionerna med pappersarbete i stället för med hjälp 
av datorprogram? 
Ser du några fördelar med att hantera det med hjälp av datorprogram i stället för 
pappersarbete? 
Vilken är din inställning till DAM? Vilka förväntningar/farhågor har du/ni på DAM?  
 
Frågor anpassade för tidigare användaren 
Saknar du DAM och de funktioner det erbjuder, eller klarar du dig lika bra ändå? 
Vilka funktioner använder/använde du i DAM? 
Vilka fördelar tycker du finns med DAM jämfört med att (som tidigare) hantera funktionerna 
med pappersarbete/e-post? 
Vilka nackdelar, jämfört med (tidigare) pappersarbete/e-post? 
Tycker du att DAM borde införas hos er? 
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Sammanfattning 
Abstract 
När ett system införs, spelar det ingen roll hur god funktionalitet det har, om användarna av någon 
anledning inte kan eller vill använda det på ett effektivt sätt. I första hand bestäms användbarheten 
hos ett program av egenskaper hos detta och hos de aktuella användarna. God användbarhet beror 
av acceptans från användarna, kompetens hos användarna och användarvänlighet hos systemet. 
 
För att undersöka hur man kan uppnå hög användbarhet och därmed en hög grad av användande 
vid införande av ett nytt system, har vi gjort en undersökning av användbarheten och 
användandet av ett system vid Landstinget i Östergötland. Våra slutsatser visar på att utbildning 
och information är mycket viktiga faktorer för att uppnå hög användbarhet för ett system. Många 
har en motvilja mot att använda datorer och problem med att se vilka fördelar ett införande av ett 
nytt system kan medföra, något vi anser kan lösas med bättre utbildning och information. Trots att 
teorier om användbarhet funnits i över tio år, har vi funnit att det forfarande inte tas tillräcklig 
hänsyn till de grundläggande faktorer som påverkar användbarheten vid införande av ett system. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet � eller dess framtida ersättare �
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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