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Sammanfattning 
Informationssystem (IS) och informationsteknologi (IT) är något som växt sig större inom 
vården, dock i Sverige så är detta något som hamnat efter. Stora investeringar görs för IS 
och IT inom vård, men 75 % av dessa anses vara misslyckade. Ofta är detta på grund av 
att man underskattar komplexiteten av rutiner och processer som finns inom vården. Inom 
vården hanteras även känslig information om patienter som måste skyddas enligt svensk 
lag. 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur implementeringen av ett nytt 
informationssystem i svenska vårdorganisationer förhåller sig till hur teorin säger att den 
bör genomföras. Detta gjorde vi genom att sammanställa ett teoretiskt ramverk med 
viktiga områden som en organisation inom sjukvården bör ha i åtanke när de genomför en 
implementering. 
 
Resultatet av denna kvalitativa fallstudie blev ett teoretiskt ramverk innehållande sex 
områden som en vårdorganisation bör ha i åtanke när de genomför en implementering av 
ett nytt informationssystem. De områden som togs fram var: mål, strategi och behov, krav 
och upphandlingar, användarmedverkan, utbildning, säkerhet och utvärdering och 
uppföljning. Utifrån den empiriska studie som vi genomfört kunde vi se att svensk 
sjukvård förhåller sig till dessa områden relativt bra då de undersökta regionerna på något 
sätt har områdena i åtanke vid nya implementeringar, men inte alltid teoretiskt sett fullt ut 
så som våra områden är beskrivna. 
 
 



   
 

   
 

Summary 
Information Systems (IS) and Information Technology (IT) is something that has grown 
bigger in health care, however in Sweden, this is something that is lagging behind. Large 
investments are made in IS and IT in the health care, about 75% of the implementations 
are considered to be unsuccessful. Often this is due to underestimating the complexity of 
the procedures and processes that are in the health care. Health care also handles sensitive 
information about patients that must be protected according to Swedish law. 
 
The purpose of this study is to investigate how an implementation of a new information 
system in health care organizations relate to how the theory says it should be 
implemented. We did this by compiling a theoretical framework of important areas that an 
organization in health care should keep in mind when implementing a new information 
system. 
 
The result of this qualitative case study was a theoretical framework containing six areas 
that a health care organization should keep in mind when implementing a new information 
system. The areas that were produced were: objectives, strategy and needs, requirements 
and procurements, user participation, education, security, and evaluation and monitoring. 
Based on the empirical study we conducted, we found that Swedish health care is related 
to these areas relatively well. The regions we examined had the areas in mind during new 
implementations, though not always theoretical correct as our areas are described. 
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1 Introduktion  
I detta avsnitt presenteras inledning för uppsatsen. Vidare presenteras tidigare forskning, 
problemformulering, syfte, frågeställning, avgränsning och målgrupp. 
 

1.1 Inledning 
Informationssystem (IS) och informationsteknologi (IT) är något som växer, därmed även 
inom vården. Just i Sverige så är digitalisering inom vården något som hamnat efter. I 
Sverige satsas nu mycket pengar på att öka och förbättra digitaliseringen, bland annat för 
att öka kommunikationen mellan olika enheter och avdelningar då den inte är särskild 
optimal i Sverige i dagsläget. Det satsas även mycket för att öppna upp för nya 
innovationer för IS och IT inom vården (Holmberg, 2016). 
 
Väldigt stora investeringar görs på informationssystem inom vården, men när de väl 
utvärderats så ser man att tre fjärdedelar (75 %) anses vara misslyckade. Varför 
informationssystem ofta misslyckas beror till exempel på att man underskattar hur 
komplext rutiner och processer är inom vården, samt den oenigheten som kan uppstå 
mellan chefers, tillverkares och användarnas förväntningar på systemet. Även Kaplan och 
Harris-Salamone (2009) tar upp att många informationssystem ofta misslyckas. Inom 
industrin så överges eller misslyckas upp till 40 % av IT-projekt att uppfylla 
verksamhetskrav. Likaså system som köpts in från leverantörer tenderar att misslyckas, 60 
% av dessa fallerar (Littlejohns et al. 2003). 
 
Att öka kommunikationen mellan avdelningar och olika enheter är någonting som främjar 
användbarheten inom verksamheter. IS och IT kan användas för att underlätta detta 
enormt och spelar därför en stor roll och viktig roll inom vården. Det är något som är en 
nyckelfaktor för att förbättra kvalitet och produktiviteten inom vårdsystem. Försök att 
realisera system inom vården resulterar ofta i inkompatibla system, och system som ej är 
ordentligt integrerade i vården är ofta kopplade till minskad kvalitet som påverkar 
patienter och deras vård negativt (Mantzan och Themistocleous, 2004). 
 
Implementering av nya informationssystem inom svensk vård bör alltså göras på ett så 
korrekt och optimalt sätt som möjligt för att undvika att investeringar som görs med 
statliga medel inte går förlorade. Det är detta vi vill undersöka och som har fångat vårt 
intresse - vilka områden som är viktiga att ha i åtanke vid implementering av nya 
informationssystem inom den svenska vården. I och med att IS och IT växer hela tiden, att 
många implementeringar fallerar och att mycket pengar satsas på IS och IT så vill vi med 
vår undersökning se över hur vården i Sverige gör vid nya implementeringar. Vård är en 
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väldigt väsentlig del i vårt samhälle och vi alla kan relatera till den på ett eller annat sätt, 
eller kommer ha kontakt med vård någon gång, så vi vill kunna bidra med att ta fram 
viktiga områden för implementeringar för nya IS och IT inom vården och därmed 
effektivisera svensk vård.  
 
Just vården skiljer sig från andra organisationer på det sätt att det är en komplex 
verksamhet då det är ett flertalet olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans 
tvärprofessionellt (SOU 2004:116). Vården behandlar även känslig information om 
patienter och som ska skyddas enligt svensk lag (Socialstyrelsen u.å). 
 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns artiklar (Littlejohns 2003, Harrit et al. 2015, Gururajan och Hafeez-Baig 2014, 
Ovretveit et al. 2007 och Cucciniello et al. 2015) som tar upp samma område som vi avser 
att studera. Vi bedömer att kunskapsläget inom detta område är till viss del 
begränsat/otillräcklig, då som vi beskrivit i vår bakgrund, att många implementeringar av 
system misslyckas inom sjukvården. Det har dock på senare tid uppmärksammats och 
detta är ett område som är på uppgång.  
 
Som tidigare nämnts har viss forskning (Littlejohns 2003, Harrit et al. 2015, Gururajan 
och Hafeez-Baig 2014, Ovretveit et al. 2007 och Cucciniello et al. 2015) gjorts på detta 
område där de med hjälp av teori tagit fram vad de anser vara viktigt när det kommer till 
implementering av nya system. I vissa fall har de även valt att jämföra detta med en 
verklig organisation.  
 
Littlejohns et al. (2003) visar på att väldigt stora investeringar görs på informationssystem 
inom vård men att när de väl utvärderats så ser man att ¾ anses vara misslyckade. Varför 
informationssystem ofta misslyckas menar de beror till exempel på att man underskattar 
hur komplext rutiner och processer är inom vården samt oenigheten mellan förväntningar 
av chef, tillverkaren och användarna av systemet. 
 
Harris et al. (2015) genomförde en studie i Australien där de tog fram ett program för hur 
man kan genomföra utveckling, implementering och utvärdering av införandet av ett nytt 
system inom sjukvården i Australien. De byggde sitt program utifrån litteratur, 
konsultation med experter inom området, tidigare framtagna modeller samt identifiering 
av möjligheter och begränsningar. Även Gururajan och Hafeez-Baig (2014) har genomfört 
en studie som syftar till att ta fram begränsningar och möjligheter när det kommer till 
implementering av ICT inom sjukvården. Även de undersöker vilka områden som skulle 
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kunna påverka en implementation. De tittade både på de interna och externa områdena 
som kan påverka implementeringen både positivt och negativt. 
 
En svensk studie som gjorts inom detta område är en studie genomförd av Ovretveit et al. 
(2007) där de genomfört en kvalitativ fallstudie som utgår från de metoder och frågor som 
tidigare används vid en studie genomförd i USA. Denna studie genomfördes på 
Karolinska sjukhuset. Denna studie kombinerat med resultatet från den amerikanska 
studien föreslår några viktiga faktorer för kostnadseffektiva implementationer och drift. 
De utgick från systemets funktioner, implementeringsprocessen och de förutsättningar 
som fanns. 
 
När det kommer till studie gällande implementering har vi kunnat se att endast ett fåtal av 
dessa studier tar hänsyn till de sociala aspekterna och hur de påverkas av 
implementeringen av ett nytt system. En av de få som tagit hänsyn till detta är Cucciniello 
et al. (2015) som tittade på de sociala aspekterna relaterade till implementering av ett nytt 
system. I detta fall valde de att titta på elektroniska medicinska register (EMR-system). De 
använder sig av Actor Network Theory som ett ramverk för hur tolkning av de olika 
sociala aspekterna spelar in vid en implementering. För att samla in data använde de sig av 
en samling metoder. 
 

1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning inom detta område kommer fram till olika resultat beroende på vilken 
teori som de har grundat sin forskning på. Flertalet av de studier som gjorts inom detta 
område har inte tagit hänsyn till de sociala aspekterna med undantag för vissa. Vi anser att 
detta område kräver ytterligare fördjupning. Vi kommer även undersöka de tekniska 
aspekterna så vi får en helhetsbilden och där med en bred bild över de viktiga områden 
som behövs eller bör tas i åtanke vid en implementering inom vården inom just Sverige. 
Så det vår undersökning kommer att bidra med är att ta fram tekniska och sociala områden 
som vården inom Sverige bör tänka på när de ska införskaffa och implementera nya IS och 
IT, samt en bild över hur svenska sjukvårdsorganisationer förhåller sig till dessa. 
 

1.4 Syfte, frågeställning och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska sjukvårdsorganisationer förhåller 
sig till teori gällande implementering av informationssystem för att på så sätt skapa mer 
förståelse till varför så många implementeringar misslyckas. 
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Genom att hämta information från organisationerna vill vi sedan analysera och jämföra 
denna information utifrån olika områden som är taget utifrån ett teoretiskt ramverk och 
från tidigare studier. Detta för att på så sätt se hur verkligheten ser ut i förhållande till det 
teoretiska ramverket. Resultatet av denna rapport kommer att kunna användas som 
vägledning för organisationer inom vården när de ser över sina processer relaterade till 
införandet av ett nytt system för att på så sätt öka chansen för ett väl implementerat 
system. 
 
Den frågeställning som vi kommer att bygga denna rapport på är: 
Hur förhåller sig svenska sjukvårdsorganisationer sig till ett antal områden som enligt 
teori bör tas i åtanke vid en implementering av nya informationssystem? 
 
Denna uppsats syftar inte till att jämföra olika regioner med varandra. Den syftar inte 
heller till att ta fram ideala områden för hur en implementering ska genomföras. Inte heller 
att hitta nya områden som kan uppkomma ur empirin. 
 

1.5 Målgrupp 
Den målgrupp som detta arbete riktar sig till är regioner och landsting i Sverige. Dessa 
regioner och landsting kommer att kunna använda sig av resultatet av denna rapport vid 
eventuell utveckling och införande av nya system i organisationen på så sätt att de kan se 
vad de redan är bra på och vad de kan bli bättre på.  
 
Denna rapport kommer även kunna användas som underlag för kommande forskning inom 
området för att än mer noggrant undersöka de områden som påverkar en implementering i 
en vårdorganisation i Sverige, alternativt för att ta fram fler kompletterande områden. 
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2 Teori 
I detta avsnitt redogörs den teori som behövs för att skapa en bättre förståelse för ämnet 
och problemområdet. Först redogörs det kort om IT-implementering samt ett erkänt 
ramverk för detta. Sedan redovisas det teoretiska ramverket med tillhörande 
underrubriker som utgör de områden som svensk sjukvård bör ha i åtanke vid 
implementering av nya informationssystem.  
  

2.1 IT-implementering 
En systemimplementering betyder att tekniskt och praktiskt kontrollera så att infrastruktur 
för hårdvara, mjukvara och nätverk är på sina rätta platser och att tester på dessa saker 
görs. Även det sociala måste tas i åtanke där utbildningar och upplärning ska göras på de 
som ska använda systemet och på de som kommer att bli påverkade av systemet 
(Hardcastle 2001). 
 
Informationssystem används för att skapa, samla och sprida data och information genom 
användningen av hård- och mjukvara och nätverk (Bajdor 2014). Genom att implementera 
IT och IS kan man skapa fördelar för sin verksamhet. Det kan hjälpa organisationen att ge 
dem strategiska fördelar, att arbeta smartare, att öka konkurrenskraft och där med spara 
pengar. 
   
För IT-implementeringar inom sjukvården i Sverige så har Sverige en nationell IT-strategi 
som ska ge patienter en bra och säker vård. Den ska vara tillgänglig för att bidra med 
delaktighet och service för patienterna som söker och vill ha vård, samt en garanterad 
patientsäkerhet. Samtidigt som vården ska förse patienter med detta så ska de anställda 
inom vården få ett välfungerande IT-system som ska hjälpa till och underlätta för deras 
arbetsuppgifter (Axelsson, Melin och Söderström 2011).  
 
Sjukvården och dess anställda använder informationssystem varje dag under deras arbete. 
Detta för att stödja och underlätta dagliga arbetsprocesser och rutiner. Informationssystem 
hjälper sjukvård med att dela och skapa kunskap för olika integrerade enheter, men också 
för patienterna (Nilsson 2014). 
     

2.1.1 Systems Development Life Cycle (SDLC) 
SDLC är ett ramverk för utveckling och implementering av informationssystem. Det finns 
ett flertal olika varianter av detta ramverk med de alla har några gemensamma delar. 
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Dessa delar är genomförbarhetsstudie, systemundersökning, systemanalys, systemdesign, 
implementering och utvärdering och underhåll (Avison och Fitzgerald 2006). 
 
Det första steget i SDLC är genomförbarhetsstudie som syftar till att undersöka om det är 
möjligt att införa ett nytt system genom att titta på vissa krav på det nuvarande systemet 
när det först införskaffades och om det då uppfylldes. Detta steg syftar även till att 
kontrollera om det uppkommit nya krav och om dessa kan tillgodoses. Kraven som här ska 
tittas på är om de är regelrätta och följer lagar, om de är accepterade av organisationen och 
användarna och hur pass de kan komma påverka dessa, om det finns eller kan komma 
finnas teknik för att bygga systemet och samt om det finns ekonomi för att ha råd med 
systemet.  
 
Steg två är systemundersökning som är en mer noggrann studie av systemet och innefattar 
att man tittar på de funktionella kraven som finns på det existerande systemet, vilka krav 
som ställs på det nya systemet, om det finns några begränsningar, vilka typer av data som 
används, vilka krav som kan komma uppstå, om de nuvarande arbetsmetoderna är bra och 
i vilka volymer systemet kommer omfattas i.  
 
I det tredje steget, systemanalys, analyseras den information som samlats från föregående 
steg. Här vill man förstå det nuvarande systemet och ta reda på varför det utformades som 
det gjorde och använda detta som underlag för att skapa krav för det nya systemet. I detta 
steg vill man ha svar på frågor som: varför finns det problem med det nuvarande 
systemet? Varför behövs ett nytt system? Vilka arbetsmetoder funkar att ha kvar och vilka 
inte? 
 
Systemdesign, som är det fjärde steget, syftar till att använda den information som tagits 
fram i tidigare steg för att med hjälp av denna utforma det nya systemet. Informationen 
från tidigare steg är viktig för systemdesignen då denna fas syftar till att komma till rätta 
med de brister som funnits i det tidigare systemet. Steget involverar att designa vilken data 
och hur data ska finnas, vad som ska komma ut ur systemet, vilka processer som ska 
finnas som förvandlar indata till utdata, struktur på systemet, säkerhet och backups samt 
systemtester och implementationsplaner. 
 
I det sista och femte steget, implementering, ska först relevanta datorprogram skapas och 
testas som behövs för systemet. Om hård- och mjukvara för det nya systemet inte finns 
ska detta köpas in. Det är viktigt att dessa bitar klarar av de krav som ställts och är 
beprövade innan övergången till det nya systemet görs för att minska risk för systemet att 
misslyckas. Manuella processer för systemet och på hård- och mjukvara bör göras för att 
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testa kvalitet. Detta ska göras av användare och analytiker för att öka bekvämligheten för 
användarna som ska använda systemet för att på så sätt öka säkerheten för systemet. 
Tester ska göras för att fånga upp och utesluta oklarheter. Därför är utbildning för 
användare viktigt för att öka bekvämligheten vid användning och därmed öka säkerheten 
och framgång med systemet. Dokumentation, som innefattar processer och 
användarmanualer, ska också tas fram. Procedurer och tester för säkerhet ska göras för att 
inte riskera obehörighet och felaktig användning.  
 
Detta sista och sjätte steget som är granskning och underhåll inleds när systemet tagits i 
drift. Detta steg syftar till att se till att systemet fortsätter att fungera och att de åtgärder 
som måste göras blir genomförda. För att detta ska vara möjligt krävs det oftast att en eller 
flera personer avsetts för detta arbete. Det förändringar som organisationen kan behöva 
genomföra kan bero på flera olika områden. Det kan till exempel bero på att 
organisationen förändrar sitt arbetssätt i och med det nya systemet eller att organisationen 
introducerat ny teknik. I detta steg åtgärdas buggar och fel i systemet som hittats i och 
med att det nya systemet tagits i drift. Efter att implementeringen av det nya systemet 
genomförts bör det även genomföras en utvärdering av det. I denna utvärdering 
kontrollerar man om man lyckats uppfylla de krav som fanns på det nya systemet samt hur 
projektet förhållit sig till tidsplan och budget (Avison och Fitzgerald 2006). 
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2.2 Teoretiskt ramverk 
Här presenteras de områden som svenska sjukvårdsorganisationer bör ha i åtanke vid 
implementering av nya informationssystem. Vidare förklaring för varför just dessa 
områden presenteras görs i avsnitt 3 metod. 
 

2.2.1 Mål, strategier och behov 
Samspelet mellan IT och verksamhet är enligt Luftman (2000) när IT tillämpas på ett 
lämpligt och lägligt sätt som går i samspel med en verksamhets mål, behov och strategier. 
Samspelet handlar om att göra rätt saker och att göra sakerna rätt. Luftman (2000) 
förklarar att det fortfarande är ett problem att uppnå och behålla samspelet mellan 
organisationen och IT. För att uppnå ett samspel krävs det flera aktiviteter som 
tillsammans uppnår ett samspel då endast en enskild handling inte räcker till.   
 
Enligt Luftman och Brier (1999) så är samspelet mellan IT och verksamheten en komplex 
dynamisk process som tar lång tid att utveckla. Företag som uppnått samspel mellan sin IT 
och verksamhet kan få strategiska konkurrensfördelar och som ger verksamheten ökad 
effektivitet och lönsamhet i dagens förändringsbara marknader. Det är viktigt att lägga 
fokus på samarbete mellan IT och verksamheten för att på så sätt maximera de 
investeringar som gjorts. Allt eftersom att IT spelar en allt större roll när det kommer till 
att definiera organisationens strategier, så kommer en korrekt implementering av detta 
bidra med en mer konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. En varsam hantering av en 
verksamhets samspel mellan IT och verksamhet är viktigt för att försäkra att ens IT 
används på ett korrekt sätt som stämmer överens med verksamhetsstrategin. 
 
Att ha ett klart mål att sträva efter och en vision att vilja nå är för verksamheter något som 
är viktigt för att försäkra verksamheten och dess anställda att man vill uppnå och lyckas 
med något. Detta ökar chanserna att lyckas med IT-implementeringar och är därför en 
viktig faktor att ha i åtanke. Ledning inom verksamheten bör här ha klargjort tydligt varför 
ett nytt system behövs och förse med verksamheten med den information och de resurser 
som behövs för implementeringen (Aziz och Salleh 2014). Att ledare har kommunikation 
med anställda och att i sin tur anställda har kommunikation med varandra och där delar 
information är något som ökar samspelet mellan IT och verksamhet. Att de lär sig mer och 
får mer kunskap, dels om varandra och dels om systemet i sig (Reich och Benbasat 2000). 
 
Delaktighet i verksamhetsplanering ökar förståelsen för IT-nyttan. Det ökar förståelsen 
över IT och dess vikt för verksamheten och hur samspelet mellan dessa ska och kan 
uppnås. Delaktighet och förståelse kan också utspela sig i områden så som att förstå 
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ledares och medarbetares arbetsuppgifter och bidrag för att på så sätt kunna förstå 
verksamheten och IT övergripande men också samspelet mellan dessa (Reich och 
Benbasat 2000). 
 
Tidigare implementeringar som gjorts i verksamheten är något som kan vara bra att ta vara 
på och lära sig ifrån. Har man tidigare erfarenheter med misslyckanden av 
implementationer av IT så är detta något som kan påverka samspel mellan verksamhet och 
IT negativt och kan skapa en pessimistisk syn mot IT. Har man däremot positiva 
erfarenheter så är detta något som ska lyftas upp och tas till vara på. Lyckade IT-
implementeringar gör så att ledning mer vill satsa på IT och då de har positiva erfarenheter 
med detta och i sin tur vill integrera verksamhetsplanering med IT-planering. Det är alltså 
viktigt att ta med sig sina erfarenheter från tidigare IT-implementeringar för att få ett ökat 
förtroende för IT och ett ökat samspel mellan verksamhet och IT (Reich och Benbasat 
2000). 
 
Vid implementering av ett nytt system inom vården så är det inte bara IT-avdelningen som 
ska vara involverad i implementeringen. Istället ska hela verksamheten delta och 
implementeringen ska behandlas som en organisatorisk enhet där systemet går efter 
verksamhetens strategier för att uppnå verksamhetens mål. Framtida och existerande 
användare och ledare för systemet bör medverka i detta arbete (Berg 2001).  
 
När ett nytt system implementeras inom vården är det väldigt svårt att på något sätt inte 
påverka verksamhetens rutiner eller arbetssätt. Det kan vara bra att tänka process mässigt 
istället för funktions mässigt för att inte bli blind på just vad systemet ska göra och på så 
sätt underlätta allt för stora förändringar på verksamheten. Kärnaktiviteter inom vården är 
ofta väldigt komplicerade och baserade på kunskap och professionalitet som kan göra det 
svårt att göra förändringar som är lätta att förutse och som är standardiserade (Berg 2001). 
 

2.2.2 Krav och upphandlingar 
Kravhantering är ett av de mest komplicerade områdena när det kommer till 
införskaffandet av ett nytt system. Trots detta är den tid som avsätts för kravhantering 
oftast betydligt kortare än de övriga faserna. Detta är ett problem då konsekvenserna kan 
bli att organisationen i slutänden får ett system som inte uppfyller de krav som de trodde 
att de ställt på systemet. Detta är till följd av att verksamheten inte avsatt tillräckligt med 
tid till att förstå och förfina de krav som de har (Paul, Yeates och Cadle 2010). 
 
Hanteringen av intressenter är också ett problematiskt område när det kommer till att 
hantera krav. Beroende på intressenten kommer de krav som de anser vara nödvändiga 
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variera till följd av att de har olika perspektiv på verksamheten. Detta är någonting som 
måste hanteras under den fas då kraven samlas in (Paul, Yeates och Cadle 2010). 
 
Krav delas ofta in i olika kategorier beroende på vad de avser. De fyra vanligaste 
kategorierna som krav kan delas in i är generella, tekniska, funktionella och icke 
funktionella. Dessa kategorier kan verksamheten utgå från när de samlar in sina krav för 
att inte riskera att gå miste om viktiga krav som annars lätt glöms bort (Paul, Yeates och 
Cadle 2010). 
 
Inom offentlig vård används något som kallas upphandling och är ett sorts avtal om krav, 
varor eller nyttigheter. En upphandling används som en slags annons från en myndighet 
som vill ha just en vara eller nytta. Leverantörer kan sen komma med anbud för 
upphandlingen och där med konkurrera om vilken som ska ta an upphandlingen 
(Nationalencyklopedin u.å). Genom en upphandling och olika anbud och konkurrens kan 
man höja kvaliteten till samma kostnader eller till och med för ett lägre pris (Eriksson, 
2015).  
 

2.2.3 Användarmedverkan 
Avison och Fitzgerald (2006) säger att det går att öka chansen för ett system att bli 
accepterat av användarna om man involverar dem i processen. Det kan handla om att låta 
dem medverka i steg så som analys, design och implementation av den del av systemet 
som kommer att påverka deras arbete. De anser också att det är viktigt att skapa en positiv 
inställning till det nya systemet hos de anställda då ett system som är tekniskt sätt rätt för 
organisationen kan misslyckas till följd av att dess intressenter inte accepterat systemet.  
 
För att få intressenterna att acceptera det nya systemet bör de involveras i utvecklingen av 
det. Det räcker inte med att man väljer ut några anställda och frågar dem hur de skulle 
vilja ha det nya systemet, det krävs betydligt mer än så. För att involveringen ska få god 
effekt krävs det att intressenterna involveras på riktigt. Detta kan innebära att de till 
exempel får ansvar för utvecklingen av en del av systemet. På så sätt kommer de med 
större sannolikhet att acceptera det nya systemet när det väl implementerats (Avison och 
Fitzgerald 2006). 
 
Involvering av användare är en viktig sak att ha i åtanke vid implementation av 
informationssystem inom sjukvården. Användarna är de som kan arbetsprocesserna bäst, 
och det är de som också ska använda det framtida systemet. Användarmedverkan är något 
som man bör ta stort på och de bör medverka i ett tidigt stadie för processen i införandet 
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av systemet. Detta för att öka chanserna att användare faktiskt får fram det de vill och 
menar (Berg 2001). 
 

2.2.4 Utbildning 
Att utbilda personalen är en viktig del i deras kompetensutveckling. Om utbildningen 
gällande ett nytt system inte sker i samband med införandet av det så är risken stor att den 
kunskap som lärs ut går till spillo (Paul, Yeates och Cadle 2010). 
 
Det är inte enbart kunskapen som kan behöva stärkas vid införandet av ett nytt system. I 
och med att nya system tas i drift kan detta bidra till förändringar i processer som kan 
påverka olika sociala grupper och team i organisationen. Därför kan det vara en bra idé för 
organisationen att ha team-building för att på så sätt hjälpa grupperna att få ett bättre 
samspel samt ge dem en förståelse för vilka förändringar som krävs av dem för att uppnå 
en så effektiv organisation som möjligt (Paul, Yeates och Cadle 2010). 
 
Genomförande av utbildning för de anställda som ska använda informationssystemet är 
inom sjukvården något som gör att de blir mer bekväma än de som inte genomgår 
utbildning. Har man inte en relevant utbildning gällande systemet så kan det användas på 
ett inkorrekt sätt, eller inte alls, som kan äventyra kvalitet på arbetsuppgifter men också 
patientsäkerhet. Utbildning bör göras utefter vilka roller de har i verksamheten, utan att 
den ska bli allt för strikt och begränsad vilket kan göra så att inte alla funktioner för 
informationssystemet blir utnyttjat. Utbildning bör innehålla teoretiska som praktiska 
moment, samt vara och ske så tätt inpå införandet som möjligt men även kort innan 
införandet. Vissa kan behöva mer träning än andra och då ska det finnas möjligheter till 
detta. Kontinuerliga utbildningar bör tillämpas för att dels fräscha upp gammal kunskap 
men dels också för att uppdatera och tillföra kompetens. Utbildning inom vård bör ta upp 
mot 40 % av implementeringens budget (Cresswell, Bates och Sheikh 2013). 
 

2.2.5 Säkerhet 
Det finns enligt Valachich och Schneider (2014) flera olika hot mot ett 
informationssystems säkerhet. De vanligaste hoten mot ett informationssystem är olyckor, 
anställda och utomstående:   
 
Olyckor kan uppstå när oerfarna användare använder systemet. Detta kan då leda till att 
olyckor inträffar och kan leda till att information försvinner eller systemet skadas. 
Anställda i organisationen eller konsulter som har tillgång till information kan använda 
systemet på fel sätt. Utomstående hot i form av hackare eller crackare kan ta sig in i 
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systemet med syfte att hämta information eller förstöra för organisationen (Valacich och 
Schneider 2014). 
 
För att hantera de risker som finns relaterat till informationssystem och dess säkerhet finns 
det enligt Valacich och Schneider (2014) vissa åtgärder som en organisation kan ta. En 
tumregel gällande säkerheten för informationssystem är att alla system som är kopplade 
till ett nätverk är utsatta för risker både inifrån och utifrån organisationen samt att ingen 
organisation är säker från avsiktlig skadegörelse.  
 
För att säkra ett system måste man börja med en genomgång av alla komponenter som 
finns inom organisationen. Detta involverar att se över vilken hårdvara, mjukvara, data, 
nätverk och de olika processer som relaterar till någon av dessa. Utifrån denna genomgång 
utformas de åtgärder som organisationen behöver vidta för att uppnå ett säkert system.  
 
I och med att en organisation arbetar med sina säkerhetsåtgärder är det en god idé att 
genomföra en riskanalys. I och med denna analys kan organisationen se vad de avser att 
skydda och vilka konsekvenser av till exempel ett intrång skulle medföra. Utifrån detta får 
organisationen avgöra vilka säkerhetsåtgärder som de anser vara realistiska i förhållande 
till vad de avser att skydda (Valacich och Schneider 2014). 
 
För att skydda ett system finns det ett flertal vanlig åtgärder, till exempel fysisk 
begränsning av åtkomst och kryptering (Valacich och Schneider 2014): 
 
Fysisk begränsning av åtkomst innebär att organisationen avskiljer information från de 
anställda som inte har användning av den. Detta kan ske genom till exempel att 
lösenordsskydda filer eller datorer så att endast de som är behöriga kan komma åt dem. 
Detta är det vanligaste åtgärden som organisationer använder för att skydda data. För att 
ett lösenordsskydd ska vara effektivt krävs det att lösenordet valts med omsorg samt att 
det förändras ofta. 
 
Kryptering är ett sätt att skydda data från obehöriga. Kryptering innebär att data kodas 
innan den skickas vidare för att sedan avkodas av den tänkta mottagaren. 
Kodningen/krypteringen görs utifrån en nyckel som både avsändaren och mottagaren har. 
Denna nyckel möjliggör det för mottagaren att läsa den data som skickats (Valacich och 
Schneider 2014). 
 
Gällande hantering av patientinformation skyddas denna av svensk lag. All personal inom 
sjukvården har tystnadsplikt gällande information om patienter/vårdtagare. Den 
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information som skyddas av denna lag får endast lämnas ut om patienten i fråga 
godkänner att detta görs (Socialstyrelsen u.å). 
 
För att säkerställa säkerheten för patientinformation ska det finnas väl definierade 
bestämmelser för vilka personer som ska ha tillgång till informationen. Genomförbarhet 
för regler gällande säkerhet och integritet skall kunna skalas efter systemet. Detta kan 
uppnås med hjälp av ramverk, krypteringar och policys (Rezaeibagha, Win och Susilo 
2015).  
 

2.2.6 Utvärdering och uppföljning 
Utvärdering är ett vanligt förekommande fenomen i verksamheter och organisationer. Men 
vad en utvärdering innebär varierar beroende på i vilket sammanhang som det 
förekommer. Ett sätt att se på en utvärdering är att man systematiskt undersöker värde och 
betydelse hos en aktivitet. Att genomföra en undersökning på ett systematiskt sätt innebär 
att den ska genomföras metodiskt samt att den som genomför den ska göra detta efter 
vetenskapliga grunder. Den aktivitet som utvärderingen syftar till att undersöka kan 
utgöras av flera olika saker. Det kan till exempel handla om ett projekt som genomförts 
eller en insats som en organisation har gjort. Att undersöka aktivitetens värde innebär att 
de som genomför utvärderingen samlar in en mängd data. Denna data värderas sedan mot 
ett eller flera kriterier som är uppsatta av organisationen/verksamheten (Sandberg och 
Faugert 2012). 
 
Utvärderingar delas ofta in i två olika kategorier, formativa och summativa. En formativ 
utvärdering har för avsikt att stärka de objekt som utvärderas. Därför brukar de flesta 
formativa utvärderingar göras utifrån ett utvecklingsperspektiv. En summativ utvärdering 
görs för att ta fram underlag för kommande beslut som påverkar organisationen. Ett 
exempel på en vanligt förekommande summativ utvärdering är mål- och 
effektutvärdering. Dock är det inte ovanligt att en utvärdering görs i både ett summativt 
och ett formativt syfte (Sandberg och Faugert 2012). 
 
Att utvärdera informationssystem inom vården, och göra detta allt eftersom i real-tid, är 
tidskrävande och kostsamt. Utvärdering är dock viktigt att genomföra. Att till exempel 
fånga upp feedback från användare av systemet är något som bör göras samt att också 
försöka behandla och åtgärda detta inom rimliga tidsgränser. Att göra utvärdering och 
uppföljning kan göra att man i tidigt stadie hittar hinder som går att överkomma och hitta 
nya lösningar som gör informationssystemet ännu effektivare (Cresswell, Bates och 
Sheikh 2013). 
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I tabell 1 nedan visas en sammanfattning för det teoretiska ramverket och dess områden. 
Dessa områden utgörs sedan som analyspunkter som kommer att jämföras med empiri. 
   
Tabell 1. Teoretiska ramverket och dess områden. 

Områden/analyspunkter Beskrivning 

Mål, strategier och behov Företag som uppnått samspel mellan sin IT och verksamhet 
kan få strategiska konkurrensfördelar och som ger 
verksamheten ökad effektivitet och lönsamhet i dagens 
förändringsbara marknader (Luftman och Brier 1999). 
 
En varsam hantering av en verksamhets samspel mellan IT 
och verksamhet är viktigt för att försäkra att ens IT används 
på ett korrekt sätt som stämmer överens med 
verksamhetsstrategin (Luftman och Brier 1999). 
 
Kärnaktiviteter inom vården är ofta väldigt komplicerade 
och baserade på kunskap och professionalitet som kan göra 
det svårt att göra förändringar som är lätta att förutse och 
som är standardiserade (Berg 2001). 

Krav och upphandlingar Kravhantering är ett av de mest komplicerade områdena när 
det kommer till införskaffandet av ett nytt system (Paul, 
Yeates och Cadle 2010). 
 
Trots detta är den tid som tilldelas för kravhantering oftast 
betydligt kortare än de övriga faserna. Detta är ett problem 
då konsekvenserna kan bli att organisationen i slutänden får 
ett system som inte uppfyller de krav som de trodde att de 
ställt på systemet (Paul, Yeates och Cadle 2010). 
 
Inom offentlig vård används något som kallas upphandling. 
En upphandling används som en slags annons från en 
myndighet som vill ha just en vara eller nytta. Leverantörer 
kan sen komma med anbud för upphandlingen och där med 
konkurrera om vilken som ska ta an upphandlingen 
(Eriksson 2015). 
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Användarmedverkan Det går att öka chansen för ett system att bli accepterat av 
användarna om man involverar dessa i processen. Det kan 
handla om att låta dem medverka i steg så som analys, 
design och implementation av den del av systemet som 
kommer att påverka deras arbete (Avison och Fitzgerald 
2006). 
 
Det räcker inte med att man väljer ut några anställda och 
frågar dem hur de skulle vilja ha det nya systemet, det krävs 
betydligt mer än så. Detta kan innebära att de till exempel 
får ansvar för utvecklingen av en del av systemet (Avison 
och Fitzgerald 2006). 
 
Användare är de som kan arbetsprocesserna bäst, och det är 
de som också ska använda det framtida systemet (Berg 
2001). 

Utbildning Att utbilda personalen är en viktig del i deras 
kompetensutveckling. Om utbildningen gällande ett nytt 
system inte sker i samband med införandet av det så är 
risken stor att den kunskap som lärs ut går till spillo (Paul, 
Yeates och Cadle 2010).  
 
Genomförande av utbildning för de anställda som ska 
använda informationssystem är inom sjukvården något som 
gör att de blir mer bekväma än de som inte genomgår 
utbildning. Har man inte en relevant utbildning gällande 
systemet så kan det användas på ett inkorrekt sätt, eller inte 
alls, som kan äventyra arbetsuppgifter men också 
patientsäkerhet (Cresswell, Bates och Sheikh 2013). 
 
Utbildning bör innehålla teoretiska som praktiska moment, 
samt vara och ske så tätt inpå införandet som möjligt. Vissa 
kan behöva mer träning än andra och då ska det finnas 
möjligheter för detta (Cresswell, Bates och Sheikh 2013). 

Säkerhet Det finns flera olika hot mot ett informationssystems 
säkerhet. De vanligaste hoten mot ett informationssystem är 
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olyckor, anställda och utomstående (Valacich och 
Schneider 2014). 
 
En tumregel gällande säkerheten för informationssystem är 
att alla system som är kopplade till ett nätverk är utsatta för 
risker både inifrån och utifrån organisationen samt att ingen 
organisation är säker från avsiktlig skadegörelse (Valacich 
och Schneider 2014). 
 
Gällande hantering av patientinformation skyddas denna av 
svensk lag. För att säkerställa säkerheten för 
patientinformation ska det finnas väl definierade 
bestämmelser för vilka personer som ska ha tillgång till 
informationen (Socialstyrelsen u.å). 

Utvärdering och uppföljning Utvärdering är ett vanligt förekommande fenomen i 
verksamheter och organisationer. Men vad en utvärdering 
innebär varierar beroende på i vilket sammanhang som det 
förekommer (Sandberg och Faugert 2012). 
 
Att utvärdera informationssystem inom vården, och göra 
detta allt eftersom i real-tid, är tidskrävande och kostsamt. 
Utvärdering är dock en viktig sak att genomföra så att fånga 
upp feedback från användare av systemet är något som bör 
göras och också försöka behandla och åtgärdas inom 
rimliga tidsgränser (Cresswell, Bates och Sheikh 2013). 
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3 Metod 
Här presenteras de metoder och tillvägagångssätt som används för uppsatsen. 
Vetenskaplig ansats och datainsamlingen förklaras först, för att sedan avsluta avsnittet 
med förklaring hur analys för uppsatsen går till. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
För att ta reda på hur implementation av informationssystem genomförs använde vi en 
tolkande ansats, och därför har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som syftar till att 
öka förståelsen och tolkning för området snarare än att undersöka hur pass utbrett 
fenomenet är (Jacobsen 2002). En kvantitativ undersökning hade inte gett oss den 
fördjupning för ämnet som en kvalitativ undersökning kommer att ge oss. En deduktiv 
ansats kommer tillsammans med ramverket SDLC användas för att samla in empiri. 
 
Det teoretiska ramverk (se sammanfattning i kapitel 2.2, tabell 1), som ligger till grund för 
områdena och därför också analyspunkterna, grundar sig på de gemensamma områden 
som vi under sammanställningen av det teoretiska ramverket kunnat se förekommer ofta 
både i litteratur och i tidigare genomförda studier. Alla de analyspunkter som vi tagit fram 
är viktiga för sjukvården att ta hänsyn till då sjukvården skiljer sig från andra 
verksamhetsområden. Sjukvården har enligt lag vissa krav på sig när det kommer till 
hantering av information som inte andra verksamhetsområden inte har. Hur sjukvården 
ska bedrivas bestäms på regional nivå och varje enhet kan inte bestämma över sig själv 
fullt ut. Detta leder till vissa åtgärder inte är möjliga att genomföra på det sätt som enheten 
själva vill då de måste följa vad som beslutats av regionen. 
 
Med den empiriska studien kommer sedan en analys och jämförelser genomföras på det 
insamlade materialet utifrån analyspunkterna. Denna analys kommer att ligga till grunden 
för att besvara på frågan om hur verkligheten förhåller sig de områden som enligt 
analyspunkterna anses vara viktiga för en väl genomförd implementering. Se vårt metod 
angreppssätt i en förenklad modell i figur 1.  
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Figur 1. Metod angreppssätt. 
 

3.2 Litteraturstudie 
För att bygga det teoretiska ramverket genomförde vi en litteraturstudie. Vi började med 
att skapa en övergripande förståelse för ämnet i sin helhet genom att studera tidigare 
forskning. Utifrån detta kunde vi sen se vissa mönster, eller ofta förekommande områden, 
som belystes. Områdena var alla sådana som var relaterade till informationssystem och 
implementering, men är dock inte exakt de områden som det teoretiska ramverket i denna 
uppsats byggs på. Utan de områden som sedan fick ingå i vårt teoretiska ramverk är 
sådana som vi själva namngivit men som berör samma områden som finns i den tidigare 
forskningen. Dessa områden har vi sedan gjort mer djupgående studier på för att kunna 
bygga upp vårt teoretiska ramverk som uppsatsen sedan ligger till grund för. 
 
De mest väsentliga sökord som använts för litteraturstudien är: informationssystem, 
sjukvård, implementering och faktorer. Samt samma ord på engelska: information systems, 
health care, implementation och factors. 
 

3.3 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av 
kvalitativ data, se bilaga 1. Att vi valde att använda oss av intervjuer var för att det ger oss 
en möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenten och interagera med denna vilket inte 
är möjligt vid till exempel en enkätundersökning. Valet att göra dessa intervjuer till 
semistrukturerade var att frågorna inte blir ledande och vi kan få ett mer genuint svar men 
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med stöd av några huvudfrågor som tillåter oss att hålla den röda tråden genom hela 
intervjun.  
 
En alternativ metod till intervjuerna är enkäter. Anledningen till att vi valde att använda 
oss av intervjuer istället för enkäter är att intervjuerna ger oss mer djupgående information 
om de erfarenheter som respondenterna har samt att de ger oss möjligheten till att ställa 
följdfrågor till respondenten. Detta är någonting som inte är möjligt vid en enkät och 
därför valde vi att istället använda oss av intervjuer som metod för datainsamling.  
 

3.3.1 Urval 
För denna studie har vi valt att använda oss av ett icke-slumpmässigt urval. Vi valde att 
använda oss av detta urval då det gav oss möjligheten att välja ut respondenter som har 
kunskap inom det område som vi valt att undersöka. För att hitta lämpliga respondenter 
för intervjuerna letade vi upp en högt uppsatt person som var ansvariga för IT för 
respektive region. Dessa personer kunde sedan rekommendera personer som kunde vara 
lämpliga respondenter för intervjuer och som kunde bidra med den information vi var ute 
efter. 
 
Om vi valt att använda oss av till exempel ett slumpmässigt urval skulle detta sannolikt 
gett oss respondenter som inte är insatta i det som vi avser att undersöka och deras 
medverkan skulle då varit i onödan.  
 

3.3.2 Genomförande 
De intervjuer som genomförts i och med detta arbete har varit en blandning av intervjuer 
på plats samt telefonintervjuer. Vi försökte att genomföra så många som möjligt av våra 
intervjuer på plats. Men i vissa fall där detta inte var möjligt fick vi använda oss av 
telefonintervjuer.  
 
Både telefonintervjuerna och de fysiska intervjuerna genomfördes på ett liknande sätt. De 
inleddes med en presentation av vilka vi som genomför intervjun är, varför vi genomför 
intervjun och vad den är tänkt att användas till. Efter detta så berättade vi hur vi kommer 
hantera personliga uppgifter samt om de hade några frågor innan vi började. 
 
Just intervjuer valde vi att genomföra för att få en mer fördjupad och detaljerad 
information än vad enkäter hade gett oss. Med intervjuer, istället för enkäter, kan vi från 
varje enskild person som vi intervjuar få mer innehållsrik data som behövs och kan bidra 
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till vår studie. Antalet personer som är insatta i området är även inte så pass stort så att en 
enkät är nödvändig eller effektiv.  
 
Personerna vi intervjuade skulle jobba inom det område vi avsåg att studera och därmed 
ha kunskap om ämnet. De skulle ha inblick och erfarenhet om hur en implementering går 
till inom sjukvården i sin region. 
 
För intervjuerna som genomfördes användes semistrukturerade intervjuer, se bilaga 1. 
Detta för att kunna vara flexibla och öppna för diskussioner och följd frågor men ändå ha 
en rödtråd att hålla sig till.  
 
Dokumentation av intervjuerna genomfördes med hjälp av två metoder. Den första 
metoden var anteckningar. Detta använde vi oss av för att få en överblick av vad som sagts 
under intervjun och de gav oss möjligheten att under intervjun hålla reda på vad vi hade 
fått svar på så att upprepning kunde undvikas. Den andra metoden som vi använde oss av 
för att dokumentera intervjuerna var inspelning. Vi valde att använda oss av inspelningar 
för att kunna försäkra oss om vad som sagts och på så sätt undvika att missförstånd 
misstolkningar kunde uppstå. Då vi använde oss av inspelningar genomfördes även 
transkribering av inspelningarna för att sedan kunna användas till analysen.   
 
Intervjuerna genomfördes på två olika fall. Det första fallet var region Kronoberg och det 
andra fallet var region Skåne. För region Kronoberg genomfördes två intervjuer med 
personer med erfarenhet av olika projekt gällande införskaffande och implementering av 
nya system inom sjukvården i Kronoberg. För fallet region Skåne genomfördes tre 
intervjuer med personer som har tidigare erfarenhet av införande och införskaffande av 
system inom sjukvården samt att de för tillfället är involverade i ett projekt där de ska se 
över hur implementering av system ska kunna genomföras i framtiden. 
 
För att ta fram frågor till intervjuerna har vi utgått ifrån de olika stegen i System 
Development Life Cycle (SDLC), som vi tar upp i teorin avsnitt 2. De steg som ingår i den 
version av SDLC som vi utgick ifrån är genomförbarhetsstudie, systemundersökning, 
systemanalys, systemdesign och granskning och underhåll. Det är innehållet i dessa 
punkter som vi grundat frågorna för intervjuerna på. 
 
Anledningen till att vi valde att utgå från SDLC var att det är ett etablerat och accepterat 
ramverk för utveckling av system. De steg som ingår i SDLC är heltäckande för de olika 
moment som oftast ingår i utvecklingen av ett system oberoende på verksamhetsområde. 
Den version av SDLC som vi valde att utgå från när vi skapade intervjufrågorna innehöll 
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alla de steg som en utvecklingsfas innehåller med undantag för avveckling av det tidigare 
systemet. Vi anser att beslutet att inte ta med denna fas är godtyckligt för detta arbete då vi 
fokuserar på införandet av ett nytt system och utesluter medvetet avvecklingen av det 
gamla systemet. 
 

3.4 Analys 
För analys för den empiri som samlats in gjordes kategorisering genom vårt teoretiska 
ramverk. Det teoretiska ramverket består av områden som är viktiga att ha i åtanke vid 
implementering av nya system, och som det vi fokuserar på i denna uppsats, 
sjukvårdsorganisationer. De kategorier som det teoretiska ramverket byggs upp av utgör 
sedan de analyspunkter som använts för att jämföra och analysera den insamlade empirin. 
För att ta fram kategorier ur den insamlade empirin användes det teoretiska ramverkets 
områden för att filtrera ur den empiri som behandlar samma område som i SDLC. På detta 
vis kunde vi jämföra och analysera teori med empiri.  
 
Praktiskt sätt så använde vi oss utav färgkodning för kategorisering av empirin där vi gav 
varje område, eller rubrik, i det teoretiska ramverket en specifik färg. För empirin sedan så 
färgkodade vi den text till den färg som handlade om det specifika området i det teoretiska 
ramverket. På detta sätt fick vi en sammanställd empiri som sen kunde analyseras och 
diskuteras utifrån områdena (analyspunkterna).  
 
Analysen gjordes på så sätt att jämförelser drogs mellan teorin och empirin. Eftersom det 
teoretiska ramverket och därmed analyspunkterna är områden som sjukvården bör ha i 
åtanke vid implementering av informationssystem, så bidrog analysen med att ta fram i 
fall svensk sjukvård förhåller sig till dessa områden eller inte. En diskussion för varje 
analyspunkt genomfördes också för att ytterligare kunna jämföra och stärka empiri mot 
teori. 
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4 Resultat 
Under detta avsnitt redogörs empiri, samt analys och diskussion. I empirin redovisas en 
sammanfattning av intervjuerna och som har kategoriserats utifrån det teoretiska 
ramverket (områdena). I analys och diskussion utgörs områdena sedan som analyspunkter 
där empiri och teori analyseras och diskuteras.   
 

4.1 Empiri 
Här redovisas en sammanställning av intervjuerna och som kategoriserats utifrån det 
teoretiska ramverket (områdena). 
  

4.1.1 Mål, strategier och behov 
Anledning till varför regionerna ofta måste byta informationssystem kan bero på olika 
saker: kan vara att avtal har gått ut, att driftkostnader är för dyra, att systemet inte är 
säkert, att det inte lever upp till nya krav de nu har eller att det bara är de som använder 
det systemet vilket gör att leverantören inte har råd att ha kvar det. Respondent 1 berättar 
att det krävs att det finns ett behov av det nya systemet och att går att räkna hem då ett nytt 
system kan innebära stora kostnader. Respondent 3 berättar att utvecklingen går framåt, att 
patienter idag förväntar sig moderna system så att de slipper springa runt med papper och 
måste ringa massa samtal.  
 
Respondent 5 förklarar att den grundläggande strategin är de själva i regionen. Vad är det 
de vill ha och vad vill de uppnå med detta, och hur detta kan stödja verksamheten. Det är 
där de tar avsats i deras strategi. 
 
Både respondent 3 och 4 säger att strategin för införskaffandet av informationssystem har 
gått från att man varit väldigt djupt nere i funktionerna för en viss yrkeskategori, eller för 
en viss roll eller behov, till att man nu vill se stora standardsystem som huvudsakligen 
uppfyller det behov av vad de behöver men som i viss mån kan konfigureras efter behov 
längre fram.  
 
“Vi vill hellre att funktionen byggs in i vårt stora system, det är vår strategi egentligen. Att 
ha ett baspaket och sen bygga på det så mycket som möjligt istället för att skapa nya och 
spretiga miljöer.” (Respondent 1) 
 
Respondent 5 berättar att det som är viktigt är att plattformen de ska bygga systemet på är 
bra i grunden, att den har standarder, att den låter dem göra konfigureringar - sådan 
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konfigurering som de vill ha. Respondent 5 berättar vidare att det är viktigt att strategin 
blir förankrat med verksamheten under hela resan. 
 
Respondent 4 berättar att man vill skapa funktion mellan verksamhet och IT, men även 
något som kallas informatiken. Det har hänt att verksamheten har haft önskemål gällande 
informationssystemet men att IT-verksamheten också hade önskemål. Detta kunde leda till 
att de krav IT-verksamheten hade inte stämde överens med de krav verksamheten hade. 
När man ska införskaffa ett system så måste man ta hänsyn till allas krav och behov - både 
från verksamheten, IT och informatik. De har lärt sig att man inte kan specialisera för 
mycket utan man måste samarbeta. 
 
Alla respondenter uppgav att de tittade på befintliga och gamla system vid införskaffande 
av ett nytt. Respondent 3 berättar att de importerat data från gamla system och som 
orsakat att det nya systemet blivit svårjobbat och trögt. Detta är något som de inte kommer 
att göra i fortsättningen utan de har tagit lärdom av detta och försökt skapat andra sätt för 
detta. Att till exempel ha ett slags mellanlager för data, eller att ha igång det gamla 
systemet parallellt med det nya, men detta är dock något som skapar onödiga kostnader. 
Respondent 5 förklarar att den funktionalitet och information de får från det gamla 
systemet måste de vara medvetna om hur de ska handskas med. 
 

4.1.2 Krav och upphandlingar 
Båda regionerna leder under lagen offentlig upphandling vilket innebär att det finns olika 
upphandlingsformer som de kan välja beroende på vilken situation de är i eller vilket typ 
av system de behöver. I en upphandling kan man teckna ner alla krav, som till exempel 
kan vara funktionella krav, tekniska krav, krav ur leverantörens ekonomiska status eller att 
det finns miljö-policys.  
 
Respondent 1 och 2 berättar att den region som de tillhör ingår i ett samarbete med åtta 
landstingsregioner. Dessa landstingsregioner köper in och betalar det nya systemet 
tillsammans. Detta medför att de måste ta hänsyn till de olika landstingsregionernas krav 
när de ska införskaffa ett nytt system, vilket gör processen komplicerad. För att ta fram 
kraven på det nya systemet använder de sig av grupper där de åtta landstingsregionerna 
utarbetar vad de vill ha. Samt att de har en sammanställning av tidigare framtagna 
förbättringar som de ger till leverantören av systemet. 
 
Respondent 1 och 2 förklarar att de använder skall- och börkrav till leverantörer där 
leverantörerna sen får återkomma med anbud. 
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Respondent 3 förklarar att det de traditionellt sätt gör vid upphandlingar är workshops 
med verksamheter. Där ställer de samman krav som finns för att göra upphandling. När en 
leverantör kommer med ett anbud så görs en bedömning i fall om till exempel priset är det 
viktigaste eller om integrations möjligheterna är det viktigaste eller om det är 
specialfunktioner som är viktigast. Vid en färdig upphandling så överklagas den oftast i 
många instanser och som kan ta en väldigt lång tid och är en kostsam process.  
 
Respondent 3 berättar vidare att de har en målbild med en övergripande beskrivning av 
vad de vill att systemet ska uppnå och där kraven kan vara höga. De vill att leverantören 
ska kunna uppfylla deras målbild.  
 
“Det kan vara så att leverantören gett oss fel funktionalitet på systemet. Vi menade ju 
faktiskt den här funktionaliteten, de här kraven, den här standarden, men ni kommer med 
någonting som vi inte tycker motsvarar det ni sa i upphandlingen.” (Respondent 3) 
 
“Vi vill ha ett ganska snabbt införande av systemet då man vill undvika att vissa 
yrkeskategorier sitter kvar i samma gamla miljö medan andra är i den moderna, och detta 
är en utmaning.” (Respondent 3) 
 
Respondent 2 nämner att ibland sker det missförstånd mellan dem som beställare och 
leverantören. Det kan vara att de saknas vissa funktioner i den färdiga produkten som de 
ansåg var självklara men som leverantören inte skapat då det inte specifikt framgick i 
kravlistan.  
 
Respondent 1 och 2 förklarade att en faktor angående krav är att riksdag och regering 
också har sin syn på hur vården ska se ur på nationell nivå och då måste de ta hänsyn till 
detta när de ställer krav på leverantören av ett nytt system vilket är tidskrävande. 
 

4.1.3 Användarmedverkan 
Respondent 1, 2 och 3 berättar att de har många olika vårdgrenar där det kan vara så att 
man behöver ett system för en av dessa vårdgrenar. Då involveras den berörda personalen, 
som till exempel kan vara medicinsk personal som sjuksköterskor, eller så kan det vara 
icke-medicinare och som inte är medicinskt utbildade men ändå är viktiga, så som 
sjukgymnaster. Här försöker man göra workshops där alla tillsammans får uttrycka vad de 
vill ha. Ofta är de inne på sin egen arbetsprocess där de olika grenarna berättar vad just de 
vill ha men ofta utan att ha i åtanke hur det kan påverka andra roller som måste använda 
systemet.  
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Respondent 4 förklarar att någonting som är viktigt är det som de kallar verksamheten. 
Folk som jobbar med och som ska använda systemet ska vara med i framtagandet av 
systemet. Det är viktigt att de får vara delaktiga och tala om vilka behov som finns och 
vara med att hitta lösningar. De kan förmedla vidare information till sina kollegor och sen 
komma tillbaks med fler funderingar. Respondent 1 och 2 säger att användarmedverkan är 
otroligt viktigt då det är svårt för de på IT att veta hur arbetssituationer ser ut och vad som 
skulle kunna förbättra användarnas situationer. 
 
Respondent 2 berättar att de involverar användarna mycket men vill kunna göra det ännu 
mer. Men att de finns vissa svårigheter i att få användarna att engagera sig i arbetet och att 
få dem att gå ifrån sina arbetsuppgifter. 
 
“Viktigt att involvera medarbetare ute i verksamheten från början.” (Repsondent 5) 
 

4.1.4 Utbildning 
Gällande utbildning förklarar alla respondenterna att utbildning sker i olika former. Till 
exempel e-utbildningar, seminarium, filmer och hands-on. Beroende på vilken slags 
utbildning beror också på vilken yrkeskategori och roll personerna har. Människor har 
även olika nivåer på hur lätt de har att lära sig nya saker, så det beror också på. 
 
Respondent 2 och 3 säger att det bästa hade varit om utbildning sker så tätt inpå införandet 
som möjligt för att minska risken att utbildningsinsatsen för fort blir för gammal och att 
folk inte minns om de inte får arbeta med systemet. Respondent 4 och 5 berättar att det 
även ska finnas manualer - lathundar och instruktioner hur man kan hitta eller utföra 
arbetet, samt att det ska vara enkelt att få tillgång till detta. 
 
Respondent 1 och 2 berättar att de i och med användandet av e-utbildning kan certifieras 
om det anses vara nödvändigt.  
 

4.1.5 Säkerhet 
Respondent 4 berättar att vid en upphandling som gäller system som behandlar patienter 
så är det viktigt att man ställer krav på de lagar och förordningar gällande patientsäkerhet 
som de har, och att de uppfylls. Respondent 3 förklarar att det sker stora arbeten för att se 
hur systemen reagerar för hur man ska arbeta säkert. Personalen ska känna sig trygga med 
att det system de arbetar med ska vara säkert, men samtidigt ska de som individer förstå 
att de har ett ansvar. Så det är både kulturellt och tekniskt.  
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Respondent 3 säger att säkerhet är reglerat ner på individnivå. Att som medarbetare har 
man ett uppdrag där man jobbar med känsliginformation där man har dataåtkomst till 
patienter. För att få dataåtkomsten så måste man ha samtycke från patienten att den tycker 
att det är okej att information delas mellan vårdgivare som patienten kommer i kontakt 
med. Respondent 1 och 2 säger att man måste kunna se och följa upp vilka som sökt efter 
patienters uppgifter. Detta är ett måste då det finns lagkrav på att logguppföljning ska 
kunna genomföras. 
 
“Integrationsfrågorna är för samhället idag större så det har sakta men säkert börjat 
reagera på att data delas i kommersiella och övervaknings syften. Så därför blir det 
viktigare att man inhämtar samtycke från patienter och att säkerhet gäller ända ner på 
individnivå.” (Respondent 3) 
 
“Man har roll bundna accesser där man har möjlighet att spärra information för vissa och 
häva information för andra. Alla dessa saker handlar om patientinformation som helt 
enkelt måste tas hänsyn till och mötas upp så mycket det går.” (Respondent 4) 
 
Respondent 1 och 2 berättar att de använder sig av autentiseringskort för att begränsa 
åtkomsten till systemen. Dessa kort är personligt för varje anställd och vad de har åtkomst 
till bestäms utifrån vad deras arbetsuppgifter kräver.  
 
De förklarar vidare att när ett nytt system ska införas krävs det att det genomförs tester. 
Beroende på vilken typ av system det är som ska införas testas olika saker. Vissa system 
måste testas mer medan andra system inte behöver genomgå lika mycket testning. 
 

4.1.6 Utvärdering och uppföljning 
Vid införande av system så är det ett projekt som görs, och som sker vid ett visst tillfälle. 
Här ställs hårda krav på att dokumentation görs om det uppstår problem. Respondent 3 
förklarar att detta ibland kan bli förfinat. Vilket man inte vill, utan man vill att man ska 
vara ärlig och säga vad som gått fel vid införandet så att man kan ta höjd för att korrigera 
detta till nästa gång. Detta är en ständigt lärande process. 
 
Gällande utvärdering och uppföljning så säger respondent 3 att de följer upp sina system 
efter en viss tid för att se hur systemet blivit, om det fungerar bra. Detta är de dock väldigt 
dåliga med traditionellt sätt i IT världen. Man är oftast pigg på det nya och oftast sämre på 
att ha en ständig förändringscykel där man går in och gör om och korrigerar och så vidare. 
Respondent 3 berättar vidare att de gör uppföljnings- och förbättringssnurror som de är bra 
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på att göra teorier och modeller om, men att de sen inte är så duktiga på att göra dessa till 
faktum.  
 
Även respondent 5 berättar att de har effektmål som sedan ska följas upp för att se om de 
uppnått det de vill. Samt för att se vad som varit bra och vad som varit dåligt för en mer 
projektnära uppföljning. 
 
Respondent 1 och 2 säger att de använder sig utav av supporten som en del av utvärdering 
och uppföljning. De har som uppgift att hjälpa anställda som har frågor gällande det nya 
systemet, och samtidigt samlar in information om detta. Det kommer även in 
förbättringsförslag till det nya systemet, och som ofta handlar om saker som fanns på det 
gamla systemet. För avlastning för supporten har de svarat på vanligt förekommande 
frågor som kan finnas som meddelande via telefon eller på deras hemsida. 
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4.2 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras teori och empiri, där teorin är det teoretiska 
ramverkets områden och empirin är sammanställningen från empirikapitlet 4.1 ovan.  
 

4.2.1 Mål, strategier och behov 
Ledning inom verksamheten bör här ha klargjort tydligt varför ett nytt system behövs och 
förse verksamheten med den information och de resurser som behövs för 
implementeringen (Aziz och Salleh 2014). I empirin framkommer anledningar till varför 
system ofta byts ut eller att det behövs ett nytt system. Det kan vara att avtal med 
leverantör har gått ut, att driftkostnader är för höga, att det inte längre är säkert eller att 
systemet inte lever upp till de förväntningar de har på systemet längre. Det framkommer 
även att det är själva regionerna själva ”som är” strategin, att det är dem som säger vad de 
vill ha, vad de vill uppnå och vad de vill att systemet ska göra för att stödja verksamheten. 
Systemet ska kunna räknas hem, att man ska kunna tjäna in kostnader på det nya systemet 
då nya system kan innebära nya kostnader.  
 
Vid implementering av ett nytt system inom vården så är det inte bara IT-avdelningen som 
ska vara involverad i implementeringen. Istället ska hela verksamheten delta och 
implementeringen ska behandlas som en organisatorisk enhet där systemet går efter 
verksamhetens strategier för att uppnå verksamhetens mål. Framtida användare för 
systemet men även existerande användare och ledare bör medverka i detta arbete (Berg 
2001). Enligt empirin så vill regionerna skapa funktion mellan verksamhet och IT. 
Önskemål för det nya systemet kan komma från både verksamheten och IT. Man bör 
enligt empirin ta hänsyn till allas krav och behov – både från verksamheten och IT. 
Samarbete behövs för att uppnå detta samspel och funktion, och minska på 
specialiseringen.  
 
När ett nytt system implementeras inom vården är det väldigt svårt att på något sätt inte 
påverka verksamhetens rutiner eller arbetssätt. Det kan vara bra att tänka processmässigt 
istället för funktionsmässigt för att inte bli blind på just vad systemet ska göra och på så 
sätt underlätta allt för stora förändringar på verksamheten. Kärnaktiviteter inom vården är 
ofta väldigt komplicerade och baserade på kunskap och professionalitet som kan göra det 
svårt att göra förändringar som är lätta att förutse och som är standardiserade (Berg 2001). 
Empirin visar att när det gäller att införskaffa nya system inom vården i regionerna så har 
de gått ifrån att anskaffa system som är djupt nere i specialfunktioner och är specialiserade 
till vissa yrkeskategorier till att systemen nu är större standardsystem, och som sen kan 
konfigureras efter de behov man har längre fram. Deras strategi är att hålla systemet som 
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ett baspaket som sedan kan byggas på för de behov de har. Också att systemet blir 
förankrat med strategin och verksamheten.  
 
Tidigare implementeringar som gjorts i verksamheten är något som kan vara bra att ta vara 
på och lära sig ifrån. Har man tidigare erfarenheter med misslyckanden av 
implementationer av IT så är detta något som kan påverka samspel mellan verksamhet och 
IT negativt och kan skapa en pessimistisk syn mot IT. Har man däremot positiva 
erfarenheter så är detta något som ska lyftas upp och tas till vara på. Det är alltså viktigt att 
ta med sig sina erfarenheter från tidigare IT-implementeringar för att få ett ökat förtroende 
för IT och ett ökat samspel mellan verksamhet och IT (Reich och Benbasat 2000). Empiri 
gällande detta så uppgavs det att regionerna tittar på befintliga och gamla system vid 
införskaffande av nya system. Lärdomar tas från lyckade och misslyckande system. De vet 
från föregående system hur de nu kan handskas med vissa saker och hur de ska agera vid 
vissa saker vilket gör att de exempelvis kan spara in och undvika onödiga kostnader. 
Regionerna vill vara medvetna om vad som kan uppstå med det nya systemet och ta hand 
om funktionaliteter och information. 
 
Vad som är regionernas konkreta mål, strategier eller behov för ett nytt system framgick 
inte riktigt klart ur empirin. Men det finns ett antal orsaker till varför de skaffat nya 
system, och som varit på grund av att avtal gått ut, för kostnader, säkerhet eller att det 
uppkommit nya krav. Dock framgår det att det är regionerna själva som säger vad det är 
för system de är i behov av. Ett behov finns alltså från regionerna men hur dessa behov 
kan se ut baserat på någon strategi eller riktlinjer framgick inte, utan det var ofta beroende 
på i vilken situation de befann sig i och om det var någon specifik orsak till att ett nytt 
system behövdes. Deras strategi kanske dock är att just byta system just när någon specifik 
orsak är framme, till exempel på grund av kostnad, eller att ett avtal gått ut. 
 
Uppnåendet av samspel mellan verksamhet och IT är något som kan vara lite diffust. Men 
något som är viktigt att försöka uppnå. Samspel och att ha klara mål kan göra så att man 
får ut det mesta ur sin IT, att det används på ett korrekt och optimalt sätt som möjligt, och 
att man är medveten om detta. Som kan utläsas ur teorin så är vården ofta komplex, och 
där aktiviteter ofta är baserade på kunskap. Detta kan bidra till att de orsaker till att system 
ofta behöver bytas kan vara svårt att förutse. Men enligt empirin så kan vi se att de oftast 
vetat om varför ett nytt system behövts bytas ut.  
 
Samspel mellan verksamheten och IT är enligt teorin något som skapar en rad fördelar, 
och för att uppnå detta bör verksamhet och IT samarbeta. Ur empirin kan vi se att 
regionerna vill ta in krav och behov från både verksamhet och IT för att skapa ett helhets 
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anpassat system utan för mycket specialisering Förr införskaffade de system som var allt 
för specialiserade för specifika yrkeskategorier, till att de nu istället införskaffar stora 
standardsystem där möjlighet för konfigurering kan göras för senare anpassning för 
specifika ändamål. Detta är något som kan vara bra för att uppnå samspelet mellan 
verksamheten och IT ytterligare, att inte gräva ner sig i funktioner för en viss roll. Utan att 
hålla systemen på en basnivå, eller på en viss standard, och låta systemet konfigureras 
efter vissa behov gör att systemen kommer att kunna prata med varandra över olika 
enheter och yrkeskategorier och som bidrar med att funktion mellan verksamhet och IT 
stärks. 
 
Att ta vara på erfarenheter från befintliga och gamla system gör regionerna, där de har lärt 
sig hur de ska agera vid vissa tillfällen baserat på tidigare system de haft. Detta har gjort 
att de kan förutse vissa saker som förekommit ofta och på så sätt undvika onödiga 
kostnader. Genom att hitta problem finns underlag för förbättringar, vilket kan stärka 
verksamheten och dess IT. Att ta vara på misslyckade system men även lyckade system 
ger upphov till ständigt lärande. Där man i misslyckade kan hitta problem som ger upphov 
till förbättringar, och där de lyckade kan ta vara på det man vet funkar.  
 

4.2.2 Krav och upphandlingar 
Kravhantering är ett av de mest komplicerade områdena när det kommer till 
införskaffandet av ett nytt system. Trots detta är den tid som avsätts för kravhantering 
oftast betydligt kortare än de övriga faserna. Detta är ett problem då konsekvenserna kan 
bli att organisationen i slutänden får ett system som inte uppfyller de krav som de trodde 
att de ställt på systemet.(Paul, Yeates och Cadle 2010). I empirin framkommer det att 
vikten av kravhantering är någonting som samtliga respondenter är medvetna om. De olika 
respondenternas regioner har olika förutsättningar när det kommer till hanteringen av krav 
då ett av dem har ett samarbete med andra landstingsregioner som gör processen mer 
komplicerad vilket de visar att de är medvetna om. Vi kan tydligt se att de är medvetna om 
vilka konsekvenser felaktig hantering av kravställningar kan ha för det nya systemet.  
 
Hanteringen av intressenter är också ett problematiskt område när det kommer till att 
hantera krav. Beroende på intressenten kommer de krav som de anser vara nödvändiga 
variera till följd av att de har olika perspektiv på verksamheten. Detta är någonting som 
måste hanteras under den fas då kraven samlas in (Paul, Yeates och Cadle 2010). Inom 
offentlig vård används något som kallas upphandling. En upphandling används som en 
slags annons från en myndighet som vill ha just en vara eller nytta. Leverantörer kan sen 
komma med anbud för upphandlingen och där med konkurrera om vilken som ska ta an 
upphandlingen (Eriksson, 2015). I den empiri som vi samlat in kan vi se att alla de 
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regioner som vi varit i kontakt med använder sig av offentliga upphandlingar när de vill 
införskaffa ett nytt system till organisationen. Anledningen till att detta sker har vi kunnat 
se är då detta regleras med lagar. Vilket gör att de är tvungna att använda sig av offentlig 
upphandling i någon form. I och med att de använder sig av offentlig upphandling ger det 
de olika leverantörerna möjligheten att överklaga ett beslut som de anser vara felaktiga. 
Denna överklagan kan göras i flera olika instanser vilket kan ta lång tid.  
 
I empirin kan vi se att samtliga respondenter anser att kravhantering är en viktig del av 
processen. Vi har inte fått en siffra på hur lång tid som läggs på att ta fram och förfina de 
krav som ställs på systemet. En anledning till detta är att den tid som läggs på att ta fram 
krav för ett system kan variera stort beroende på vad det är för systemet som ska tas fram. 
Ett litet simpelt system behöver förmodligen inte lika lång tid för hantering av krav som 
ett stort och komplicerat system. Så att fastställa en tid som bör avsättas för kravhantering 
är svårt för oss att göra. Dock kan vi se i den teori som vi hittat att den tid som avsätts 
oftast inte är tillräcklig.  
 
Att all införskaffning av nya system inom sjukvården ska ske genom offentlig 
upphandling går ej att ändra på från regionernas sida. Det är ett moment som de måste 
acceptera då det finns lagkrav på det. Dock kan vi se att detta krav bidrar med vissa 
svårigheter för organisationen i sig. Den tid som det tar att införskaffas kan dramatiskt 
påverkas av de olika leverantörerna på marknaden. En missnöjd leverantör kan regionens 
arbete med att införa ett viktigt system genom att överklaga så lång som möjligt. Detta kan 
ses som ett problem för regionen. Men man måste också se till vilka fördelar som det ger. 
En offentlig upphandling kan hjälpa till att öka konkurrensen mellan de olika 
leverantörerna samt att de kan bidra till en ökad kvalité hos slutprodukten. 
 

4.2.3 Användarmedverkan 
Det går att öka chansen för ett system att bli accepterat av användarna om man involverar 
dessa i processen. Det kan handla om att låta dem medverka i steg så som analys, design 
och implementation av den del av systemet som kommer att påverka deras arbete (Avison 
och Fitzgerald 2006). Utifrån empirin kan man se att användarmedverkan är någonting 
som samtliga regioner förespråkar. Det framgår tydligt att de lägger stor vikt i att 
involvera de blivande användarna av det nya systemet när det kommer till vilka krav som 
ska ställas. För att de ska kunna få en så bra bild av vad som krävs av det nya systemet 
involverar samtliga regioner de anställda från de områden som kommer att påverkas av det 
nya systemet för att de ska kunna uttrycka vilka behov de har och hur systemet kan stödja 
deras arbete.  
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Det räcker inte med att man väljer ut några anställda och frågar dem hur de skulle vilja ha 
det nya systemet, det krävs betydligt mer än så. Detta kan innebära att de till exempel får 
ansvar för utvecklingen av en del av systemet (Avison och Fitzgerald 2006). I empirin kan 
vi se att regionerna involverar användarna under kravinsamlingen och att de involverar de 
som påverkas på olika sätt, till exempel genom workshops. Men det ges inga indikationer 
på att de involveras mer än i just insamlingen av krav. 
 
Användare är de som kan arbetsprocesserna bäst, och det är de som också ska använda det 
framtida systemet. Användarmedverkan är något som man bör ta stort på och de bör 
medverka i ett tidigt stadie för processen i införandet av systemet (Berg 2001). 
Respondent 5 påpekar också vikten av att tidigt involvera de som kommer att påverkas av 
det nya systemet och att de i ett tidigt stadie ska vara med. 
 
Vi kan se att användarmedverkan är någonting som förespråkas både i teorin och i 
empirin. Dock skiljer sig det i vilken omfattning som det tillämpas. Vi kan se att de 
regioner som deltagit i denna undersökning förespråkar användarmedverkan gällande 
kravinsamling och att de anser det viktigt för att de ska kunna utveckla ett system som 
tillfredsställer användaren. Men vad vi kunnat se i empirin är att detta är mer eller mindre 
den enda fas som användarna involveras i. Vilket går ifrån teorin som säger att användarna 
bör involveras i flera faser och till och med få ansvar för någonting för att på så sätt öka 
acceptansen för det nya systemet.  
 
Utifrån empirin kan vi se att de regioner som deltagit i denna undersökning har potential 
att öka nivån av involvering genom att som teorin säger involvera användarna i olika faser 
samt att till och med ge användarna ansvar för ett område för att på så sätt ytterligare 
kunna öka den grad som användarna accepterar det nya systemet. Vi kan dock se att det 
skulle kunna uppstå vissa problem med detta. För att det ska kunna bli ett väl fungerande 
system så krävs det viss teknisk kompetens hos de som är involverade. Denna kompetens 
kanske inte alltid finns inom de områden som systemet ska verka inom och då kan det 
vara svårt att ge användarna ansvar för en del av systemet. 
 

4.2.4 Utbildning 
Att utbilda personalen är en viktig del i deras kompetensutveckling. Om utbildningen 
gällande ett nytt system inte sker i samband med införandet av det så är risken stor att den 
kunskap som lärs ut går till spillo (Paul, Yeates och Cadle 2010). Respondenter från 
samtliga regioner berättar att de vill att utbildningen för det nya systemet ska ske så nära 
drifttagandet som möjligt då det som lärs ut snabbt annars glöms bort av användarna.  
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Genomförande av utbildning för de anställda som ska använda informationssystem är 
inom sjukvården något som gör att de blir mer bekväma än de som inte genomgår 
utbildning. Har man inte en relevant utbildning gällande systemet så kan det användas på 
ett inkorrekt sätt, eller inte alls, som kan äventyra arbetsuppgifter men också 
patientsäkerhet (Cresswell, Bates och Sheikh 2013). För att försäkra sig om att personalen 
har den kunskap som behövs för att kunna använda det nya systemet har en av regionerna 
i och med införandet av e-learning infört möjligheten att certifiera användarna för det nya 
systemet för att på så sätt kunna försäkra sig om att de genomgått och klarat utbildningen 
för det nya systemet. 
 
Utbildning bör innehålla teoretiska som praktiska moment, samt vara och ske så tätt inpå 
införandet som möjligt. Vissa kan behöva mer träning än andra och då ska det finnas 
möjligheter för detta (Cresswell, Bates och Sheikh 2013). Samtliga regioner använder sig 
av flertalet olika sätt när det kommer till upplärning av det nya systemet. De olika 
metoderna som de använder är e-utbildning, seminarium, filmer och hands-on. Vilket eller 
vilka metoder som de använder sig av beror på vad som ska läras ut och till vilka. De 
berättar även att de tar hänsyn till de olika individernas förmåga att lära sig nya saker och 
anpassar sig utifrån detta.  
 
När vi jämför empirin med vår teori kan vi se att de olika regionerna använder sig av de 
tillvägagångssätt som teorin förespråkar. De utbildar användarna i närtid med 
driftsättningen, de använder sig av olika former av utbildning samt att de har möjligheten 
att försäkra sig om att de anställda har tillräckliga kunskaper genom certifiering. Alla 
dessa områden tillsammans ger en bra grund för de kommande användarna när det 
kommer till att lära sig ny kunskap om det nya systemet. Att de även tar hänsyn till de 
olika individernas förmåga att inhämta ny kunskap är någonting som vi tror är en 
betryggande faktor hos användarna då inte alla människor är likadana och har samma sätt 
att lära. Vissa individer kan behöva en mer praktisk genomgång medan andra lär sig lättast 
genom att läsa manualer.  
 

4.2.5 Säkerhet 
Gällande hantering av patientinformation skyddas denna av svensk lag. All personal inom 
sjukvården har tystnadsplikt gällande information om patienter/vårdtagare. Den 
information som skyddas av denna lag får endast lämnas ut om patienten i fråga 
godkänner att detta görs (Socialstyrelsen u.å). I empirin kan vi se att vad gäller hantering 
av patientsäkerhet så ställer regionerna höga krav på de lagar och förordningar som finns 
följs och uppfylls. Som medarbetare inom vården innebär det att man har arbetsuppgifter 
som berör känslig information om patienter, och för att få tillgång till denna information 
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över olika enheter som patienten kommer i kontakt med måste de få samtycke från 
patienten först. De har även lagkrav på att de ska kunna följa upp i loggar över vilka som 
kommit över vilken data. 
 
För att säkerställa säkerheten för patientinformation ska det finnas väl definierade 
bestämmelser för vilka personer som ska ha tillgång till informationen. Genomförbarhet 
för regler gällande säkerhet och integritet skall kunna skalas efter systemet. Detta kan 
uppnås med hjälp av ramverk, krypteringar och policys (Rezaeibagha, Win och Susilo 
2015). Som vi kan se i empirin så framgår det att säkerhet är reglerat ner på individnivå. 
Man har rollbundna accesser där bara vissa kan komma åt viss information. Regionerna 
använder sig till exempel av autentiseringskort för att begränsa denna åtkomst. Personalen 
ska känna sig trygga med de system de arbetar med, att de vet att systemet i sig är säkert. 
Men de har även ett personligt ansvar. 
 
För att säkra ett system måste man börja med en genomgång av alla komponenter som 
finns inom organisationen. Detta involvera att se över vilken hårdvara, mjukvara, data, 
nätverk och de olika processer som relaterar till någon av dessa. Utifrån denna genomgång 
utformas de åtgärder som organisationen behöver vidta för att uppnå ett säkert system 
(Valacich och Schneider 2014). Regionerna genomgår alltid olika tester för att 
säkerhetsställa så hög säkerhet som möjligt. Beroende på vilket system det handlar om så 
görs olika tester. Vissa kräver fler tester än andra.  
 
Säkerhet inom vården är något som är mycket viktigt. Detta då man handskas med 
personlig- och känslig information. Personal har enligt lag tystnadsplikt och får inte lämna 
ut information om patienter. Som man kan utläsa ur empirin så har regionerna hårda krav 
gällande de lagar och förordningar som finns just för att säkerhetsställa patientsäkerhet. 
De använder även autentiseringskort för att bara behörig personal kommer åt data och 
även för att man ska kunna logga vilken som kommit en viss data. 
 
Gällande tester så framkommer det inte hur pass mycket detta görs, eller vad det är för 
slags tester. Enligt teorin kan till exempel detta göras på hård- och mjukvara och 
nätverket. Att utföra tester på personal kan göras för att försäkra ytterligare i fall de är 
medvetna om hur pass viktigt det är att skydda information inom vården. Regionerna utför 
dock utbildningar, och där kanske utbildning om säkerhet lärs ut mer än att bara hur man 
ska använda systemet. 
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4.2.6 Utvärdering och uppföljning 
Utvärdering är ett vanligt förekommande fenomen i verksamheter och organisationer. Men 
vad en utvärdering innebär varierar beroende på i vilket sammanhang som det 
förekommer. Ett sätt att se på en utvärdering är att man systematiskt undersöker värde och 
betydelse hos en aktivitet (Sandberg och Faugert 2012). Ur empirin kan vi se att 
regionerna utför utvärdering på två olika sätt. Ena sättet är på det sätt som framkommer ur 
teorin, där de har effektmål som ska följas upp för att se om det man vill ska uppnå har 
uppnåtts. Även för att ta lärdomar av vad som varit bra och vad som varit dåligt. Dock 
nämns det att detta är något de är dåliga på inom IT, då de oftast är pigga på det nya och 
sämre på att förbättra det gamla man redan har. Det andra sättet är att de använder sig utav 
support för att kunna följa upp. Där fångar de upp problem och önskemål från användare 
av systemet som de sedan kan använda som underlag för förbättringsarbete.  
 
Någon självklar utvärderings- eller uppföljningsmetod kan man inte ur empirin se att 
någon av regionerna följde eller tillämpade. En region nämnde att detta är något de 
traditionellt sett inte varit så bra på, men att de är en lärande process som de vill bli bättre 
på. De försöker dock följa upp effektmål för att se om systemet blivit som de velat eller 
inte. Ena regionen nämnde även att de använder sin support som en slags 
uppföljningsmetod. Att de där använder data från användare för att samla upp och 
använda för underlag som förbättringsarbete. I empirin kan man egentligen inte se hur 
pass omfattande deras utvärdering och uppföljning är då det inte framkom så mycket 
information om detta. Utvärdering och uppföljning är dock en viktig sak att ha i åtanke för 
system då system ofta kostar mycket pengar, så att ta reda på om systemet gör det man vill 
att systemet ska göra kan vara bra att ta reda på, eller om det ger den effekt som önskats 
med systemet. 
 
Att dokumentera de fel som man funnit vid utvärderingar är något som en region nämnde 
att de anser är viktigt. Detta kan, som nämnt, användas som underlag för att veta vad som 
fungerat och vad som inte har fungerat med gamla och befintliga system. Detta var något 
som ibland kunnat bli förfinat, där vissa problem inte dokumenteras på ett korrekt och 
ärligt sätt. Detta är något som man bör ha i åtanke, att vara ärlig och öppen om problem 
som förekommit. Undangömmer man vissa saker kan detta få stora konsekvenser senare 
som kan kosta mycket och orsaka större problem än vad som hade skett om man varit 
ärligt och kunnat ta tag i problemet tidigare.  
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4.2 Avslutning 
När vi jämfört empirin med teorin kan vi se att de som arbetar med implementering inom 
sjukvården har de områden som vi beskrivit i åtanke. Dock är de inte alltid i enlighet med 
vad teorin säger om området i fråga. Men vi kan se att de områden som vi tagit fram anses 
vara viktiga men kan behöva finjusteringar för att komma i linje med teorin. Men hur noga 
teorin måste följas för att kunna bidra till en lyckad implementation kan vi inte utsäga oss 
om. Att vara medveten om vad som är viktigt för att en implementering ska lyckas och att 
på något sätt tillämpa det kanske kan vara tillräckligt för att en implementering inte ska 
misslyckas. Att inte ha dessa områden i åtanke alls vid en implementering av nya system 
kan dock kanske bidra med, eller riskera, att det misslyckas. 
  
Målgruppen för denna uppsats, sjukvården, kan använda det resultat som vi kommit fram 
till för att utveckla sitt arbete vid implementering. I denna uppsats belyser vi viktiga 
områden som de kan ha i åtanke för att de ska kunna lyckas med sina implementeringar. 
De kan således se på den egna organisationen och utifrån dessa punkter se hur de förhåller 
sig till dem och vad den skulle kunna arbeta med för att öka chansen för lyckade 
implementeringar i framtiden. 
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5 Metodreflektion 
Här presenteras våra reflektioner över de metoder och tillvägagångssätt som använts i 
uppsatsen. Även validitet och reliabilitet tas upp. 
 

5.1 Metodval 
En kvalitativ undersökning som valdes för denna uppsats tycker vi var ett bra val för att 
kunna genomföra undersökningen och svara på vår frågeställning. Detta då det kvalitativa 
sättet gav oss en förståelse på ett sätt som en kvantitativ inte hade kunnat bidra med. Då 
för att förstå ämnet krävde långa och djupa svar så ansåg vi att kvalitativa intervjuer 
passade bra för vår undersökning.  
 
Uppsatsen utformades deduktivt där vi utgick från vårt teoretiska ramverk och våra 
analyspunkter för att skapa kategorier ur empirin. Att göra på detta sätt ansåg vi vara det 
bästa för att genomföra undersökningen och för att få svar på vår frågeställning då det 
faktiskt var de viktiga områdena vi tog fram som också var analyspunkterna. Genom att 
sen använda SDLC som utgångspunkt för intervjufrågorna istället för att använda 
analyspunkterna för detta gjorde att vi inte riskerade att bita oss själva i svansen. Genom 
att använda analyspunkterna för både intervjuer och analys så hade teori och empiri blivit 
likadant, det hade riskerat att vi inte kunnat komma med något nytt och endast fått svar på 
i fall de följer dessa analyspunkter eller inte. Det hade även försvårat arbetet att föra en 
diskussion.  
 

5.2 Litteraturstudie 
När vi tog fram det teoretiska ramverket gick vi igenom ett flertal artiklar och studier 
relaterade till implementering av informationssystem inom sjukvårdsorganisationer. Då vi 
inte egentligen hade någon insikt i sjukvård och implementeringar så visste vi inte riktigt 
vad vi letade efter och därför använde vi väldigt breda nyckelord för som kunde ingå i det 
teoretiska ramverket som var relevant för ämnet. Därför gick vi istället igenom en hel del 
tidigare forskning för att bygga kunskap om ämnet och därmed få oss en bild vad som ofta 
förekom och som vårt teoretiska ramverk kunde bygga på.  
 
Varför vi valde att göra en litteraturstudie istället för exempelvis en empirisk för att bygga 
vårt teoretiska ramverk var för att inte riskera att bli färgade av respondenternas åsikter om 
vad som är viktiga områden att ha i åtanke vid implementering av nya 
informationssystem. Även genomförandet av en litteraturstudie gjorde att vi snabbt och i 
ett tidigt stadie fick en överblick för ämnet.  
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5.3 Validitet och reliabilitet 
För att uppsatsen ska hålla en god kvalitet så vill vi att den ska vara så valid som möjligt 
utifrån det metodval vi valt för att samla in empirin för denna uppsats. Validitet betyder att 
empirin ska vara giltig och relevant. Vilket betyder att man mäter det som man faktiskt 
tänkt mäta (Jacobsen 2002). 
 
Genom att vi har använt SDLC som utgångspunkt för våra intervjuer så har vi kunnat mäta 
det vi faktiskt vill mäta. SDLC är ett erkänt ramverk för just implementering av 
informationssystem, och det är just implementering av informationssystem som vår 
frågeställning handlar om och som är det vi vill veta mer om. 
 
För analyspunkterna har vi utgått från vårt teoretiska ramverk som skapats med hjälp av 
litteratur och tidigare forskning och som är områden som ofta nämns vid implementering 
av nya informationssystem, både generella implementeringar men även inom vården. 
Användningen av SDLC för att skapa intervjufrågorna har gjort att vi har hållit oss inom 
ämnet och samlat empiri som behandlar samma ämne som analyspunkterna gör. Detta har 
bidragit med att vi kunnat jämföra empiri med teori som båda behandlar samma ämne, 
med inriktning vård. 
 
För att ytterligare stärka validitet ville vi ha minst två respondenter från varje fall vi 
undersökte. Detta för att kunna stärka den data respondenterna gav till oss, eller om man 
kunde se motsägelser då alla respondenter gav samma frågor.  
 
Även reliabilitet är något som vi tagit i åtanke vid denna uppsats för att uppnå en god 
kvalitet. Reliabilitet menas att insamlad empiri ska vara trovärdig och att den ska vara 
tillförlitlig. Detta betyder att den undersökning man gjort ska gå att lita på (Jacobsen 
2002).   
 
För att öka reliabiliteten för vår empiri så har vi genom alla genomförda intervjuer utgått 
och tillämpat samma ramverk, SDLC, för att utforma frågorna. SDLC är som sagt ett 
erkänt ramverk för implementering av informationssystem. Så genom detta ramverk har vi 
kunnat mäta samma saker och fått liknande svar genom alla intervjuer på de båda 
regionerna. 
  

5.4 Insamling av empiri 
Under insamlingen av empiri använde vi oss av fem respondenter. Anledningen till att vi 
valde att avsluta insamlingen vid just fem var att vi ansåg att empirin var mättad. Med det 
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menar vi att det inte längre tillkom ny information utan det som de första respondenterna 
berättade upprepades av de andra trots att de ej hade en koppling mellan dem. Vi tog då 
beslutet att avsluta insamlingen av empiri och utgå ifrån det som samlats in för att påbörja 
analysfasen av detta arbete. 
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6 Avslutning 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån undersökningen. Även 
förslag till fortsatt forskning ges. 
 

6.1 Slutsats 
Vi har tagit fram sex områden som bör tas i åtanke vid implementering av nya 
informationssystem inom svensk sjukvård, se kapitel 2.2 tabell 1. Områdena som tagits 
fram är punkter som ofta förekommit och som ansetts vara viktiga i litteratur och tidigare 
forskning. De områden som svensk sjukvård bör ha i åtanke vid implementering av nya 
informationssystem är:  

• Mål, strategi och behov 
• Krav och upphandlingar 
• Användarmedverkan 
• Utbildning 
• Säkerhet 
• Utvärdering och uppföljning 

 
Hur svensk sjukvård förhåller sig till dessa områden är relativt bra då regionerna på något 
sätt har dessa i åtanke vid nya implementeringar, men inte alltid teoretiskt sett fullt ut så 
som våra områden är beskrivna. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Områdena som vi tagit fram hade kunnat utvecklas och arbetas vidare med. Man hade 
även kunnat ta med fler områden som anses vara viktiga i och med implementering av nya 
informationssystem inom vården. 
 
Att jämföra de olika regionerna med varandra är något man också hade kunnat göra. Detta 
för att få fram vad de olika regioner gör bra och mindre bra, och hur de kan lära sig av 
varandra för att uppnå bättre resultat när det kommer till lyckade implementeringar.  
 
Ytterligare hade man kunnat genomföra intervjuer med användare (vårdpersonal) för att 
på så sätt få en bild av hur de upplever implementeringen av ett nytt system och vad de 
anser skulle kunna göras för att förbättra det arbete som görs idag.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Genomförbarhetsstudie: 
När ni bestämt er för att byta ut/skaffa ett nytt system: 
 
Hur gör ni för att ta reda på vilka krav som finns på det nya systemet? 
 
Tas det hänsyn till användarna när ett nytt system tas fram? Får de medverka? 
 
Anpassas strategierna efter systemet eller systemet efter strategier? 
 
Samspelet mellan IT och verksamheten. Hur gör/tänker ni för att uppnå detta?  
 
Systemundersökning: 
Hur förhåller ni er till det befintliga systemet? 
 
Hur ser ni till de för- och nackdelar som finns med med det gamla systemet?  
 
Vilka krav som kan uppstå och följa med de nya systemet?  
 
Systemanalys: 
Hur rättfärdigar ni ett nytt system? Varför vill ni ha ett nytt system? 
 
Systemdesign: 
Genomför ni någon sorts av systemdesign eller köper ni in system?  
 
Hur pass mycket är ni involverade i systemdesign, med tanke på det är inom vården?  
 
Bestämmer ni hur systemet ska fungera? 
 
Implementering: 
Hur går en implementation av ett nytt system till? 
 
Hur försäkrar ni er om kvalitén på det nya systemet? Görs det? 
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Om utbildning sker, när görs den? Före/efter implementering? 
 
Om utbildning genomförs, hur och varför görs detta? 
 
Hur hanteras manualer? 
 
Testas säkerheten, och i så fall hur och varför? Accesser? 
 
Granskning och underhåll: 
Vilka åtgärder tar ni när ett nytt system är implementerat? Uppföljningar? Utvärderingar? 
Varför och hur?

 


