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Sammanfattning
Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera
förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära
kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för
att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. I de offentliga
organisationerna råder ofta en starkt teknikpositiv diskurs. IT-utveckling ses
som viktig och nödvändig och sker många gånger relativt politiskt oreflekterat.
I de processer som äger rum när nya IT-system upphandlas och implementeras i
offentliga organisationer samlas flera olika slag av aktörer, såväl offentliga som
privata. I denna licentiatuppsats undersöks vilka aktörer som har makt i dessa
förändringsprocesser kopplade till IT i den offentliga sektorn.
Mer precist sker denna undersökning genom en fallstudie i ett svenskt landsting,
där processerna kring införandet av ett nytt vårdinformationssystem har
studerats. Studierna har skett genom dokumentstudier, observationer av olika
slag samt flertalet intervjuer med tjänstemän och vårdpersonal. De empiriska
resultaten analyseras i uppsatsen med hjälp av teorier kring policy,
implementering samt teknik och organisation.
Licentiatuppsatsen bidrar till forskningen om e-förvaltning såväl empiriskt som
teoretiskt. Dess viktigaste empiriska bidrag är två. För det första har införandet
av nya IT-system omfattande betydelse för organisering i offentliga
organisationer. För det andra indikerar uppsatsens resultat att införandet av ny
teknik i offentliga organisationer kan bidra till att sudda ut gränsen mellan det
offentliga och det privata. Uppsatsens teoretiska bidrag sammanfattas i den
analysmodell som presenteras, och som ger möjlighet att betrakta och analysera
policy-, implementerings- och praktikprocesser rörande IT-utveckling i
offentliga organisationer som integrerade sådana.

Nyckelord: policy, implementering, IT, landsting, vårdinformationssystem,
aktörer, makt, offentliga organisationer, teknik, organisation
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Kapitel 1
Utvecklingslinjer och startpunkter
Den här licentiatuppsatsen handlar om aktörers relationer i processer kopplade
till ökad användning av IT i offentliga organisationer. I detta uppsatsens första
kapitel diskuterar jag hur den offentliga förvaltningen förändras i
informationssamhället. Jag lyfter framförallt fram två utvecklingstendenser som
är av vikt för att ge en bakgrund till den aktuella studien. Dessa två linjer i
förändringsprocesserna i offentlig sektor handlar dels om en utveckling mot
governance, och dels om en utveckling mot e-förvaltning. Den fallstudie som
utgör den empiriska grunden för licentiatuppsatsen illustrerar hur de beskrivna
förändringslinjerna gestaltas. Studien rör införandet av ett privat utvecklat
integrerat vårdinformationssystem i ett landsting. Fallstudien introduceras kort
i kapitlet, och i samband med detta redogörs för uppsatsens syfte och
frågeställningar. Sist i kapitlet presenteras uppsatsens disposition.

Introduktion
Genom hela västvärldens moderna historia har tänkare och debattörer menat att
vi befinner oss i en brytningstid som en konsekvens av samhällelig och teknisk
utveckling. Tekniska innovationer som ångmaskinen, elektriciteten eller de
första datorerna liksom politiska händelser som världskrigen, kommunismens
fall eller bildandet av Europeiska Unionen har fått oss att känna det som att vi
lever i en brytningstid. Att inleda denna licentiatuppsats med att säga att vi lever
i förändringarnas tid skulle därför kännas på samma gång förmätet – eftersom
det inte alls är säkert att just vår tid präglas av förändringar i större utsträckning
än någon annan tid – och meningslöst – för att alla tider präglas av olika former
av förändring.
Men att tekniken, samhället och politiken befinner sig i ständiga
utvecklingsprocesser innebär inte att det är poänglöst att studera dessa
förändringar – tvärtom! Genom att känna till och förstå vår omvärld och samtid
får vi verktyg för att kunna orientera oss i, hantera och förändra samhället. Just
detta är samhällsvetenskapernas drivkraft: tron på att kunskap om världen vi
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Jag följer därför en väl upptrampad stig när jag i denna licentiatuppsats vill bidra
till kunskapsutveckling kring samtida samhällsförändringar.1 Vilka förändringar
är det då som intresserar mig och som kommer att analyseras i uppsatsen?
Statsvetare tenderar att vara intresserade av hur det offentliga är organiserat, och
jag är i det avseendet inget undantag. Intresset för det offentliga bottnar i frågor
om makt. Maktbegreppet är centralt i statsvetenskapen, samtidigt som det är
svårfångat. Statsvetaren Olof Petersson har uttryckt det på följande sätt:
”Ehuru maktbegreppet är ett av samhällsvetenskapens mest
svårbemästrade redskap är det samtidigt ett av de mest fruktbara. Dess
stora värde är att det anvisar vägar för att studera hur samhällets
institutioner faktiskt fungerar.”2
Mer konkret är jag intresserad av frågor kring vilka verksamheter som ska ingå i
det ”offentliga” och hur dessa ska utföras, frågor som dessutom är
grundläggande i varje samhälle. Jag är således intresserad av att studera de
förändringar i den offentliga sektorn som är signifikanta för vår tid, och i det här
kapitlet ges en bild av vilka av dessa jag har tagit fäste på i arbetet med
licentiatuppsatsen.
Det är flera samtidiga förändringsprocesser som idag äger rum inom den
offentliga sektorn i Sverige och många andra länder i Europa. Många av dessa
handlar om att offentliga organisationer 3 på olika sätt blir mer
marknadsorienterade. Exempel på sådana förändringar är att offentlig
verksamhet privatiseras – där ett exempel som ligger nära i tiden är den svenska
utförsäljningen av statliga bolag – eller läggs ut på entreprenad genom
upphandlingar. Samarbeten av olika slag mellan offentliga, privata och ideella
organisationer blir också allt vanligare, och gränserna mellan de olika sektorerna
blir svårare att urskilja. Det privata näringslivets rättesnören och
organisationsformer blir då också ofta ideal även för de offentliga
verksamheterna. Detta leder till att även den verksamhet som kvarstår i offentlig
regi ”marknadsanpassas”. Ett exempel på denna ”inre” marknadsanpassning är
1

Se ex. Giddens [1996], Beck [2000], Castells [1999]
Petersson (red) [1989], s. 21
3
Jag talar i avhandlingen om ”offentliga organisationer” när jag avser sådana i vid bemärkelse, egentligen alla
typer av offentliga organisationer. (Myndigheter, kommuner, landsting, skolor och socialförvaltningar är
exempel.) Jag har valt att använda begreppet ”offentliga organisationer” istället för ”offentlig förvaltning” då jag
anser att det sistnämnda leder tankarna framförallt till ”backoffice”-funktioner, medan det förstnämnda är ett
bredare begrepp som även innefattar själva den verksamhet som är den offentliga sektorns output.
2
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införandet av valfrihetsreformer inom skola och vård. 4 En annan typ av
förändringsprocesser handlar om en ökad användning av informationsteknik (IT)
inom den offentliga sektorn, och föreställningarna om de möjligheter ITanvändningen ger för att modernisera och effektivisera verksamheten.
Införandet av nya IT-system i organisationer medför samtidigt ofta en högre
grad av standardisering.5
I det följande kommer jag att mer utvecklat diskutera förändringslinjer i den
offentliga förvaltningen i informationssamhället, diskussioner som sedan
utmynnar i en presentation av det konkreta forskningsproblemet, den därmed
sammanhängande empiriska fallstudien samt uppsatsens syfte och
frågeställningar.

Förändringslinjer i den offentliga förvaltningen i
informationssamhället
Jag ger i detta avsnitt en bild av två förändringslinjer inom den offentliga
förvaltningen i informationssamhället. Det handlar dels om utvecklingen mot att
andra aktörer än offentliga involveras i alla steg av policyprocessen och dels om
utvecklingen mot e-förvaltning. Beskrivningen av och diskussionerna kring
förändringslinjerna i det här kapitlet syftar till att ge en bakgrund till
forskningsproblemet och fallstudien. De förändringslinjer som presenteras här
används alltså inte direkt i uppsatsens analys, men ger en bakgrund och ett
sammanhang till forskningsområdet. Först förklaras dock vad jag avser när jag
refererar till ”informationssamhället”.

Informationssamhället – vad är det?
Både organisationer och individer vävs samman med olika IT-lösningar i dagens
samhälle. Vi människor använder IT mer och mer i vår vardag och klarar oss
inte längre utan de tekniska lösningarna – vi har gjort oss beroende av dem. Ta
ifrån en 15-åring hennes mobiltelefon, och du tar ifrån henne en stor del av
hennes identitet och förmåga att kommunicera med omvärlden. Mellan teknik
och människa pågår en ständig växelverkan, där vi människor visserligen
påverkar den teknik vi använder, men där tekniken även påverkar oss, vårt sätt
att tänka, handla, kommunicera och organisera vårt arbete.6 Sammanvävningen
4
5
6

Se ex. Winblad Spångberg [2003], Bunar [2009]
Melin [2009:1] i Hedman m.fl. [2009]
Star [1991] i Law [1991], s. 30-31
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mellan människor och IT sägs ofta vara kännetecknande för
informationssamhället, som ses som en efterföljare till industrisamhället.
Begreppet ”informationssamhället” har blivit ett populärt sätt att benämna vår
samtid utifrån dessa karaktärsdrag.
Litteraturen kring informationssamhället 7 ger en bild av hur det moderna
samhället utvecklas på grund av och tillsammans med nya lösningar inom
informations- och kommunikationsteknik (IT8).9 Nya tekniska lösningar skapar
och möjliggör ett samhällsbygge med en ny struktur, där geografisk plats
minskar i betydelse för olika aktörers möjligheter att kunna ingå i nätverk och
utbyta information. Utvecklingen av ny teknik och det faktum att alla områden
av mänskligt liv i olika avseenden är sammankopplade med IT-lösningar
underlättar och bidrar till nätverk bestående både av mänskliga och ickemänskliga aktörer. I denna nya samhällsstruktur växer en offentlig förvaltning
fram som en del av nätverkssamhället, en förvaltning som därmed inte längre är
lika tydligt hierarkisk och som saknar tydliga gränser. Gränserna mellan olika
nivåer inom förvaltning och politik suddas ut, liksom mellan privat och
offentligt.10
När jag i uppsatsen refererar till ”informationssamhället” avser jag alltså ett
samhälle som präglas av avancerad IT-användning, och som samtidigt utmärks
av nya former för offentlig verksamhet.

Utvecklingen mot governance-styrning
Inom statsvetenskaplig forskning idag talar man ofta om de olika
styrningsstrukturerna government (”traditonell styrning”) och governance
(”nyare styrning”). Vissa forskare menar att 1990-talet innebar ett
paradigmskifte inom den västerländska offentliga förvaltningen, då
organisationsstrukturen omvandlades från den politisk-byråkratiska struktur som
brukar benämnas ”government” till ”governance”. 11 Andra menar att båda
styrningsstrukturerna samexisterar i informationssamhället. 12 Ytterligare ett
synsätt i forskningen är att governance inte nödvändigtvis är ”nytt”, i vart fall
7

”Informationssamhället” benämns även i litteraturen som ”e-samhället” eller ”nätverkssamhället”.
I vissa sammanhang används på svenska förkortningen ”IKT” för informations- och kommunikationsteknik.
Jag har dock i denna uppsats valt att genomgående använda mig av den kortare beteckningen ”IT”.
9
Se ex. Agranoff & McGuire [2003], Bekkers mfl. [2007], Lips mfl. [2005]
10
Agranoff & McGuire [2003], Bekkers mfl. [2007], Lips mfl. [2005]
11
Bekkers mfl. [2007], Hedlund & Montin [2009]
12
För en diskussion kring detta, se ex. Ramsell [2010]
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inte i varje given nationell kontext.13 De svenska statsvetarna Gun Hedlund och
Stig Montin skriver i det inledande kapitlet till antologin Governance på
svenska:
”Governance – eller interaktiv samhällsstyrning – kan ses som ett
perspektiv för att beskriva och analysera nya samhällsfenomen men också
för att på ett nytt sätt begreppsliggöra sådant som funnits länge. När det
gäller utvecklingen i Sverige har det utan tvekan skett förändringar när det
gäller statlig styrning inom olika områden.”14
Trots det faktum att synsätten på begreppet governance skiftar är begreppet
likväl väl utbrett och använt inom samhällsvetenskaplig forskning. I mina ögon
handlar konceptet governance om att beskriva de – ofta nätverksbaserade –
styrningsformer för offentlig verksamhet som vi ser i samtiden. Men vad ryms
då i begreppet? I alla fall följande brukar åsyftas när man pratar om
governance:15
• Att den offentliga förvaltningen inte är enhetlig utan består av flera aktörer,
• att även andra aktörer än offentliga försöker påverka samhällsutvecklingen
samt
• att förvaltningen agerar i policynätverk där makt, resurser och strategi är
viktiga komponenter.
Governance-styrning – eller ”interaktiv samhällsstyrning” som Hedlund och
Montin översätter begreppet till på svenska – kan ses som ett uttryck för att
informationssamhället skapar och kräver nya modeller för att styra samhället.
Fundamentala förändringar i samhällets organisation medför förändringar även i
hur politiska mål kan uppnås. Då makt och resurser är spridda i
nätverkssamhället, räcker inte de gamla institutionella arrangemangen till
längre. 16 Traditionella offentliga organisationsformer har alltså sina
begränsningar i informationssamhället, och dessa begränsningar leder till att den
centrala förvaltningen i större utsträckning än tidigare involverar såväl andra
nivåer i förvaltningen som aktörer utanför den offentliga sfären i processer av
olika slag.17
Governance-styrning präglas av samarbete: olika typer av aktörer arbetar
tillsammans mot ett och samma mål – mer eller mindre formellt organiserade.
13

Pierre [2009] i Hedlund & Montin [2009]
Hedlund & Montin [2009], s. 32
15
Bekkers mfl. [2007]
16
Bekkers & Thaens [2005] i Lips [2005]
17
Bekkers mfl. [2007]
14
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Bakgrunden till detta är att makt och resurser inom ett policyområde ofta är
spridda till flera olika aktörer, vilket gör samarbete nödvändigt.18 Det kan röra
sig om att offentliga organisationer tar hjälp av privata företag eller ideella
organisationer för att implementera en policy – exempelvis en kommun som
tecknar avtal med en hjälporganisation för att ordna härbärgen för hemlösa. För
att sammanfatta detta på ett något idealtypiskt vis, skulle vi kunna säga att om
den byråkratiska organisationen av offentlig sektor var kännetecknande för
industrisamhället, så är istället samarbetsorganisering kännetecknande för
informationssamhället. Dock är denna indelning givetvis inte hela sanningen
utan snarare en idealtyp enligt ovan: snarast lever de båda sätten att organisera
offentlig verksamhet sida vid sida idag och både byråkrati och samarbete kan
beteckna offentliga organisationer under samma tidsperiod.

Utvecklingen mot e-förvaltning
Som jag har diskuterat i kapitlet förknippas idag allt fler delar av livet med ITlösningar av olika slag. Det leder till att även förväntningarna på att offentlig
sektor ska tillgängliggöra information och service med hjälp av IT ökar. 19
Offentliga organisationer arbetar därför med att hitta strategier för att anpassa
sig till det framväxande informationssamhället. Detta arbete leder till att sättet
att se på och använda IT i offentlig sektor förändras, och detta förändrade
förhållningssätt brukar betecknas e-förvaltning. E-förvaltning handlar om att
med hjälp av IT driva förändringsarbete i den offentliga sektorn: Det finns en
stark tro på att IT kan bidra till en bättre offentlig service genom strategisk
användning – såväl inomorganisatoriskt som mellan offentliga organisationer
och medborgare.20 Begreppet e-förvaltning saknar dock än så länge en entydig
definition, men kan…
”…i vida termer beskrivas som processer i syfte att utveckla
förvaltningstjänster via olika elektroniska kanaler, öka den inre
effektiviteten samt medborgarnas politiska inflytande.”21
Vanligtvis brukar dock följande tre aspekter vara i fokus när man i litteraturen
talar om ”e-förvaltning”. Dessa tre är användning av IT för att:
”1. Tillhandahålla enklare tillgång till information och tjänster från
myndigheter.

18

Agranoff & McGuire [2003]
Grönlund & Ranerup [2001], s. 26-27
20
Andréasson [2009]
21
Giritli Nygren [2009], s. 5
19
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2. Öka kvaliteten på tjänsterna genom t.ex. snabbhet, fullständighet, eller
liknande.
3. Ge medborgare möjligheter till interaktion med myndigheter och
demokratiska institutioner och därmed deltagande i demokratiska
processer.”22
Det kan alltså handla både om e-service (ex. att medborgarna kan finna
information om offentlig verksamhet på nätet och interagera med myndigheter
genom e-tjänster), e-förvaltning (att utveckla det interna arbetet i offentliga
organisationer med hjälp av IT) samt om e-demokrati (att använda IT för att
stärka och utveckla demokratiska processer).23
Ofta sker utvecklingen mot e-förvaltning på ett relativt oreflekterat sätt i en
starkt teknikpositiv anda. Sociologen Katarina Giritli Nygren diskuterar i sin
avhandling att IT-utveckling på lokal politisk nivå tenderar att präglas av en ITdiskurs som innebär att frågor om IT och e-förvaltning inte upplevs som
ideologiska. Det är vanligt att ett ”oproblematiserat samförstånd” råder i
offentliga organisationer kring t.ex. handlingsplaner och målbeskrivningar för
IT-utveckling – de ifrågasätts inte och motförslag saknas. Samtidigt är
politikernas inflytande över IT-utvecklingen begränsat, detta till förmån för ”ett
starkt tjänstemannaberoende”.24

Avslutningsvis om förändringslinjer i den offentliga
sektorn i informationssamhället
I detta avsnitt har jag beskrivit två linjer i förändringsprocesserna i offentlig
sektor i informationssamhället. Dels handlar det om en utveckling mot
governance, och dels handlar det om en utveckling mot e-förvaltning. Man
skulle kunna uttrycka det som så att båda dessa förändringslinjer har att göra
med det nya informationsparadigmet. Den offentliga förvaltningen får en
förändrad struktur, vilket hör samman med att makt och resurser är spridda i
komplexa mönster. Samtidigt används i offentlig verksamhet själva de tekniska
innovationer som både bygger upp och själva är en produkt av det nya
informationsparadigmet.

22
23
24

Grönlund & Ranerup [2001], s. 27
Grönlund & Ranerup [2001]
Giritli Nygren [2009]
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Forskningsproblem
Problemet
Vilket är då det problem som utgör utgångspunkten för den här
licentiatuppsatsen? Kortfattat uttryckt handlar problemet om vem som har makt
över IT-utvecklingen i lokala offentliga organisationer. Offentliga
organisationer, exempelvis kommuner, landsting och myndigheter, är viktiga
länkar i det demokratiska systemet: där bereds, fattas och implementeras beslut
som på olika sätt får konsekvenser för medborgarna. Jag har i kapitlet beskrivit
hur dessa organisationer förändras i informationssamhället och att en stark
teknikpositiv diskurs råder, där IT-utveckling i offentliga organisationer ses som
viktigt och ofta sker relativt politiskt oreflekterat. Samtidigt samverkar i en
governancediskurs flera olika aktörer kring IT-utvecklingen (likväl som kring
andra typer av offentlig policy): samverkan kan ske mellan olika delar eller
nivåer inom organisationen, med andra offentliga organisationer eller med
kommersiella och ideella aktörer. Därför – på grund av de offentliga
organisationernas samhälleliga betydelse, den intensiva IT-utvecklingen i dessa
och de många aktörer som är inblandade i utvecklingen – menar jag att det är
viktigt att studera vilka aktörer som har makt över förändringsprocesser
kopplade till IT i den offentliga sektorn. Jag talar om processer i plural, då jag
menar att det rör sig om flera samtidigt pågående och sammanlänkade processer
(även inom en och samma organisation): policy-, implementerings- och
praktikprocesser25.
Under de studier som lett fram till författandet av denna uppsats har jag hela
tiden drivits av en nyfikenhet på hur utvecklingen mot e-förvaltning gestaltar sig
på en lokal, konkret nivå. Jag har vägletts framförallt av empiriska
frågeställningar av framväxande karaktär, som utvecklats och preciserats genom
såväl de empiriska som de teoretiska studierna. De huvudsakliga frågorna har
rört sig kring vilka aktörer som driver på utvecklingen, vilka aktörer som har
makt över de nödvändiga vägvalen när nya IT-system ska utvecklas, väljas,
implementeras och användas samt vilka konsekvenser IT-utvecklingen får för
arbetsvardagen i offentliga organisationer.

25
Jag återkommer till såväl aktörs- som processbegreppen i uppsatsens teoretiska kapitel, och diskuterar dem där
mer ingående.
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Flera nordiska forskare framhåller i dagsläget vikten av ytterligare studier kring
IT-utveckling i den offentliga sektorn 26, och min ambition är att bidra till
kunskapsutvecklingen på området genom att studera aktörers roller i processerna
kring IT-utveckling. Genom att studera e-förvaltning kan jag kombinera mina
intressen för frågor om teknik, organisation och makt. Denna kombination av
områden får ofta en undanskymd roll inom statsvetenskaplig forskning, det är
vanligt att tekniken blir en ”icke-fråga”. Detta medför – menar jag – att en inte
oväsentlig förklaringsgrund till organiseringsmönster och intern kultur i
offentliga organisationer förbigås. Det i sig är ytterligare en anledning till att jag
vill undersöka och belysa den roll tekniken spelar för förändring, organisering
och maktfördelning i offentliga organisationer.

Fallstudien
I kapitlet har diskuterats att IT-utvecklingen i offentliga organisationer är en av
de förändringsprocesser som sker i den offentliga sektorn i
informationssamhället. När jag talar om IT-utveckling avser jag sådan i en vid
bemärkelse – alltså inte enbart den tekniska utvecklingen när ett nytt IT-system
designas. Även visioner om, värderingar kring, val, införande och användande
av IT-system innefattas i denna uppsats i begreppet IT-utveckling.
Jag har valt att undersöka IT-utvecklingen i offentlig sektor genom att studera
ett empiriskt exempel i en lokal offentlig organisation: Införandet av ITsystemet Cosmic – ett vårdinformationssystem innehållande elektroniska
patientjournaler – i Landstinget i Östergötland. IT-systemet utvecklas av ett
privat företag och används i den dagliga vårdverksamheten i landstinget. Cosmic
används i hela landstinget i Östergötland och möjliggör en sammanhållen
journalföring; det finns en elektronisk journal för varje patient. IT-systemet
ersätter tidigare IT- och pappersbaserade informationssystem.
Cosmic är ett standardiserat integrerat IT-system för vårdsektorn, vilket betyder
att systemet sträcker sig över flera delar av verksamheten. IT-systemet är
uppbyggt kring en gemensam databas, vars innehåll om t.ex. patienter kan nås
av medarbetare som arbetar i olika delar av organisationen.27
I fallstudien har jag studerat processerna kring införandet av Cosmic i
Landstinget i Östergötland. Utgångspunkten är policyprocessen på nationell
26
27

Bock Segaard [2009], Grönlund & Ranerup [2001], Giritli Nygren [2009], Jansson [2011]
Cambio Cosmic – Våra kunder 2007 [2007], Myreteg [2007], Davenport [1998]
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nivå, där visioner kring IT i den offentliga sektorn produceras och sprids. Dessa
nationella visioner kring IT i det offentliga i allmänhet och i vården i synnerhet
har utgjort en startpunkt för studien. Vidare har jag studerat den
implementeringsprocess där nationell policy blir till lokala visioner i landstinget
i Östergötland: Mål sätts för IT-utvecklingen i landstinget för att sedan
konkretiseras i form av val och inköp av IT-systemet Cosmic. Den tredje
process som studerats är den praktikprocess som äger rum när Cosmic börjar
användas i vårdverksamhetens vardag, och allt mer vävs samman med
landstingets sociala organisering. När jag fortsättningsvis talar om ”processer”
är det just dessa tre olika typer av processer jag åsyftar: policy-,
implementeringsoch
praktikprocesser.
I
teorikapitlet
diskuteras
processbegreppen utförligt, liksom hur de kopplar i varandra och hänger
samman.
Fallstudien skulle kunna kategoriseras som en utvidgad policystudie.
Utgångspunkten är den nationella diskursen kring IT i offentlig sektor och
vården – en policy – som tolkas lokalt och omsätts i handling – den
implementeras. Det som gör studien till en ”utvidgad” policystudie är det faktum
att jag förutom att studera den ”officiella implementeringen” av nationell policy
– landstinget tolkar nationell policy och inför IT-systemet Cosmic – ägnar
intresse åt slutstationen, alltså den vårdverksamhet där IT-systemet används.
Studien inkluderar hur IT-systemet tas emot, används och tolkas på vårdenheter
i landstinget, vilken roll IT-systemet får i det dagliga vårdarbetet och hur teknik
och organisation vävs samman allt mer över tid. I och med detta fokus på teknik
och arbetsvardag täcker fallstudien hela kedjan från nationella visioner till lokal
verklighet och vardag. Huvudfokus i studien är hur Cosmic implementeras i
landstinget och praktiseras i vardagen. Nationell och lokal policy kring ITutveckling och problematiseras inte i samma utsträckning, utan utgör en viktig
bakgrundsteckning nödvändig för att förstå det som händer ”på golvet” på
kliniker och vårdcentraler.

Syfte och frågeställningar
Syftet med licentiatuppsatsen är att utveckla kunskap om och förståelse för
aktörer och dessas relationer i policy-, implementerings- och praktikprocesser
när ett integrerat vårdinformationssystem utvecklat av ett privat företag införs i
en offentlig sjukvårdsorganisation.
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Syftet konkretiseras i totalt fyra frågeställningar. Den första av
frågeställningarna är en teoretisk sådan, och är en förutsättning för de övriga tre
frågorna:
1. Hur kan policy-, implementerings- och praktikprocesser förstås som
integrerade processer?
De följande tre frågeställningarna ställs utifrån kontexten av den aktuella
fallstudien, och ska alltså förstås mot bakgrund av denna:
2. Vilka aktörer finns i de studerade processerna?
3. Vilka relationer framträder mellan dessa aktörer?
4. Hur framträder makt i dessa relationer?
I uppsatsen kommer jag att diskutera hur policy-, implementerings- och
praktikprocesser hänger samman och teoretiskt kan förstås som en och samma
process. I förhållande till den analysmodellen kommer jag att identifiera de
aktörer – offentliga och privata – som deltagit i processerna kring
implementeringen av vårdinformationssystemet Cosmic i Landstinget i
Östergötland samt analysera dessas inbördes relationer med avseende på makt –
detta med hjälp av teorier om policy, implementering samt teknik och
organisation.

Avgränsningar
Licentiatuppsatsen har sina avgränsningar och begränsningar såväl empiriskt
som teoretiskt.
De empiriska avgränsningarna är flera. En första sådan är tidsdimensionen.
Fallet implementering av e-förvaltning i landstinget begränsas till det första
decenniet av 2000-talet (dock framförallt senare delen av decenniet). Själva
fallstudien har pågått sedan hösten 2008, och avslutades våren 2011. En annan
empirisk avgränsning är att studiens utgångspunkt är begränsad till en enda
organisation, Landstinget i Östergötland. Andra typer av offentliga
organisationer har alltså i detta skede inte studerats i jämförande syfte, och
heller inga privata. Dock har utgångspunkten landstinget lett vidare till flera
andra aktörer som studerats inom ramen för fallstudien, dock hela tiden i
relation till just landstinget.
Ytterligare en avgränsning är att omständigheterna kring tillkomsten av nationell
och lokal policy inte har studerats djupare, utan dessa tillåts snarare fungera som
en bakgrund för fallstudien i landstinget. Jag har när det gäller dessa framförallt
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intresserat mig för hur nationell och lokal policy är formulerade, vilka
värderingar och visioner de ger uttryck för samt vilka effekter de ger i den
dagliga vårdverksamheten.
Det finns flera ytterligare empiriska stigar jag hade kunnat slå in på under
fallstudien, men som denna gång valts bort. En av dessa är att jag inte studerat
det nya vårdinformationssystemet ur ett medicinskt perspektiv. Det har alltså
inte undersökts huruvida Cosmic bidrar till bättre medicinska resultat, utan
fokus har varit på att studera och beskriva uppfattningarna och föreställningarna
om IT-systemet.
På liknande sätt har jag heller inte studerat vårdinformationssystemet på en
djupare teknisk nivå, tekniklådan har inte ”packats upp”. Det är istället den
sociala konstruktionen av Cosmic – snarare än den tekniska – som varit av
intresse under arbetet med fallstudien och uppsatsen.
Ytterligare en möjlig väg att gå hade varit att undersöka olika professioners
relation till vårdinformationssystemet, för att se om relationen till den nya
tekniken skiljer sig åt mellan olika yrkeskategorier inom landstinget. Dock har
jag valt att i denna studie inte dekonstruera gruppen vårdpersonal på det sättet,
utan istället (i vart fall i merparten av studien) betrakta dem som en
sammanhållen aktörsgrupp.
De teoretiska avgränsningarna grundar sig i valet att i uppsatsen bygga samman
kunskap om och förståelse för policy, implementering och praktik. Detta val
avgränsar i sig både hur urvalet av empiri från fallstudien gjorts inför
sammanställandet av denna uppsats och vilka analyser som blir möjliga att göra
utifrån materialet. I och med valet av det teoretiska ramverket har flera andra
möjliga teoretiska angreppssätt valts bort, som exempelvis Actor Network
Theory (ANT) och diskursanalys.

Disposition för licentiatuppsatsen
I detta uppsatsens första kapitel har jag introducerat ett resonemang om
utvecklingstendenser i den offentliga förvaltningen i informationssamhället. Den
ena linjen rör utvecklingen mot en governancestruktur som öppnar upp för att en
mångfald av aktörer involveras i offentliga policyprocesser. Den andra linjen rör
utvecklingen mot e-förvaltning. Diskussionen kring dessa utvecklingslinjer
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ledde fram till en beskrivning av forskningsproblemet. Därefter beskrevs
kortfattat fallstudien, som utgör uppsatsens empiriska grund. Slutligen
presenterades uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar.
I nästa kapitel kommer jag att beskriva och diskutera mina metodologiska
utgångspunkter och de konkreta metoder vi använt oss av i fallstudien om ITsystemet Cosmic i Landstinget i Östergötland. Dessa ställs i relation till mina
reflektioner kring vilka särskilda möjligheter och utmaningar ett tolkande,
socialkonstruktivistiskt angreppssätt innebär vid vetenskapliga studier.
Kapitel tre besvarar den första av uppsatsens fyra frågeställningar och
presenterar därmed uppsatsens teoretiska utgångspunkter kring policy,
implementering samt teknik och organisation. Kapitlet utmynnar i en
analysmodell, ”PIP-modellen” (Policy, Implementering och Praktik), som
kommer att användas för att analysera de empiriska resultaten från fallstudien.
I kapitel fyra, fem och sex besvarar jag i tur och ordning var och en av de tre
återstående forskningsfrågorna som presenterats i detta kapitel. Den andra
frågan, om vilka aktörer som ingår i processerna, besvaras i kapitel fyra, där
även en översiktlig bild ges av de studerade processerna. I kapitel fem kommer
jag att besvara den tredje forskningsfrågan, som handlar vilka relationer som
framträder mellan aktörerna. I detta kapitel fördjupas den empiriska bilden av
processerna tillsammans med analytiska reflektioner. I avhandlingens sjätte
kapitel besvarar jag uppsatsens fjärde frågeställning, den kring hur makt
framträder i de studerade relationerna. Jag besvarar frågan genom att analysera
aktörernas relationer utifrån det teoretiska ramverk kring policy, implementering
samt teknik och organisation som presenterades i kapitel tre. Huvudfokus i
kapitel sex är att använda maktbegreppet och förklara hur det kommer till
uttryck i de studerade relationerna. Kapitlet är strukturerat utifrån de tre cyklerna
i PIP-modellen.
I kapitel sju, slutligen, samlar jag uppsatsens övergripande slutsatser samt
presenterar några förslag till fortsatt forskning.
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Kapitel 2
Metodologiska utgångspunkter och
konkreta tillvägagångssätt
I licentiatuppsatsens inledande kapitel presenterades uppsatsen syfte och
frågeställningar. I detta uppsatsens andra kapitel presenteras och diskuteras de
metoder som använts för att besvara forskningsfrågorna, framförallt fråga två
och tre. I kapitlet beskriver jag dels mina grundläggande metodologiska
utgångspunkter, dels de konkreta metoder som brukades vid genomförandet av
fallstudien i Landstinget i Östergötland. Särskilt behandlas i detta kapitel
metoderna för empirigenerering och dessas fördelar och begränsningar, medan
metoder för analys framförallt behandlas i kapitel tre och sex.

Kapitlets upplägg
Kapitlets avgränsningar och förutsättningar
I detta metodkapitel diskuterar jag framförallt metoder för datagenerering
(forskningsfråga två och tre), medan de metoder som använts för de teoretiska
och analytiska frågeställningarna (fråga ett och fyra) framförallt diskuteras i
uppsatsens kapitel tre och sex.
Detta kapitel fokuserar således i mångt och mycket kring den fallstudie som
utgör uppsatsens empiriska grund. Vi har varit två forskare som arbetat med
fallstudien: jag själv som är statsvetare och min biträdande handledare Ulf Melin
som är informatiker. Vi har genomfört fallstudien gemensamt, dock är den
analys som görs i licentiatuppsatsen min egen. På grund av samarbetet i
empirigenereringsfasen talar jag då och då i metodkapitlet om ”vi” istället för
”jag”, detta i de specifika fall då datagenereringen de facto genomförts
gemensamt.

Kapitlets disposition
Detta metodkapitel är indelat i tre huvudsakliga delar. Den första delen handlar
om de metodologiska utgångspunkter som legat till grund för den genomförda
fallstudien, och i denna del diskuteras social konstruktivism, lokal kunskap och
tolkande metod i mer generella ordalag. Dock ges i den första delen också en
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bild av vilken
genomförande.

betydelse
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utgångspunkter

haft

för

fallstudiens

Kapitlets andra del rör själva fallstudien. Fallstudien har redan presenterats
initialt i kapitel ett, men här ges en mer noggrann redogörelse för studiens
upplägg och innehåll, och de metoder som använts för att finna och analysera
lokal kunskap beskrivs.
I kapitlets tredje och sista del förs en kritisk diskussion kring de valda
metoderna, och deras effekter och konsekvenser avhandlas.

Metodologiska utgångspunkter – social
konstruktivism, tolkande metod och lokal
kunskap
Som forskare kan vi välja att gripa oss an den domän vi studerar på olika sätt
och från olika startpunkter. I denna del av kapitlet redogör jag för de
utgångspunkter som varit vägledande i mitt empiriska arbete.

Ett tolkande, konstruktivistiskt förhållningssätt
De empiriska studier som utgör licentiatuppsatsens grund bygger på ett
tolkande, konstruktivistiskt förhållningssätt. Det tolkande vetenskapliga
synsättet betyder att forskaren vill förstå den sociala verkligheten genom att
undersöka hur de som lever i denna verklighet tolkar densamma. 28 Den
konstruktivistiska ansatsen i sin tur innebär att forskaren samtidigt ser
verkligheten som en konstruktion som skapas och återskapas i interaktionen
mellan individer.29 Eller annorlunda uttryckt: När vi möter varandra i vardagen
och när vi agerar så skapar vi tillsammans, intersubjektivt, vårt samhälle och vår
sociala verklighet. Den konstruktivistiska ansatsen innebär för mig att jag som
forskare inte letar efter en sanning, utan istället lägger vikt vid att finna, beskriva
och analysera de tolkningar som olika aktörer har av ett specifikt fenomen. Det
tolkande, konstruktivistiska förhållningssättet är både en ontologisk grund för
hur man kan se på världen och en tydlig implikation för hur jag har gått tillväga
när jag studerat och analyserat det aktuella fallet.

28
29

Bryman [2002], Denzin [2002], Yanow i Hajer & Wagenaar [2003]
Berger & Luckmann [1967]
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Lokal kunskap
Men varför är det då så viktigt med just tolkningar? Varför ska vi söka finna
dessa? Organisationsforskaren Dvora Yanow menar att olika organisationer,
institutioner och lokala samhällen (det hon kallar ”communities”) är världar för
sig själva. De har sitt eget språk, sin kultur, sina värderingar och sina regler osv:
det kan tillsammans kallas för ”lokal kunskap”. Det faktum att varje
organisation på sätt och vis är en egen värld gör att betydelsen av en artefakt är
ytterst kontextbunden: en och samma artefakt kan alltså ha olika betydelser i
olika organisationer.30 Ett konstruktivistiskt förhållningssätt handlar – som jag
beskrivit ovan – om att vi som individer och aktörer tillsammans skapar vår
sociala verklighet. En artefakt tillskrivs vissa egenskaper och tillmäts viss
betydelse beroende av hur vi talar om och använder oss av artefakten. För att
kunna förstå vilken roll en viss artefakt (ex. ett IT-system) får i en viss
organisation (ex. ett landsting) blir det därför viktigt att förstå hur IT-systemet
tolkas just där – man skulle kunna säga att sökandet efter tolkningar är ett
sökande efter lokal kunskap.

De metodologiska utgångspunkternas koppling till
fallstudien
När vi som forskare använder oss av en tolkande metod står förståelsen av den
kontextspecifika verkligheten i centrum.31 Det innebär att det som är specifikt
för det unika fallet och det sammanhang som fallet finns i gemensamt grundar
vår tolkning av fallet.
Centralt i den aktuella fallstudien är ett nytt IT-system – Cosmic – som
introduceras i Landstinget i Östergötland. I den här uppsatsen har jag valt att
betrakta IT-systemet på ett specifikt sätt, nämligen som ett sociotekniskt
system.32 Synsättet innebär att vi ser Cosmic som bestående av både tekniska
och sociala komponenter. De sociala komponenterna innefattar bland annat att
vårdpersonalen i sin dagliga verksamhet tillskriver IT-systemet vissa
egenskaper, funktioner och betydelser genom det sätt på vilket de talar om och
interagerar med detsamma. Poängen med att kalla ett tekniskt system för
sociotekniskt är att påvisa att det är svårt, eller till och med omöjligt, att separera

30
31
32

Yanow i Hajer & Wagenaar [2003]
Yanow i Hajer & Wagenaar [2003]
Se ex. Orlikowski [1992], Wihlborg & Palm [2007]
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ett tekniskt system från de sociala kontexter där det skapas, används och
utvecklas33.
En konsekvens av att lägga vikt även vid de sociala komponenterna av ett
tekniskt system är att vi, för att förstå systemets betydelse och effekter i en
organisation, måste undersöka hur det förstås och tolkas av olika aktörer. Jag
menar alltså att det är nödvändigt att söka efter lokal kunskap och lokala
tolkningar för att kunna förstå samspelet mellan teknik och organisation.
Sökandet efter tolkningar inskränker sig dock inte i fallstudien enbart till
förhållandena i organisationen efter införandet av Cosmic. I mitt arbete med att
kartlägga aktörerna och deras inbördes relationer söker jag efter tolkningar av
teknik, organisation och händelseförlopp i hela policykedjan, från nationella
policyer kring IT i den offentliga sektorn och i vården, till landstingsnivå, till
användningen av Cosmic ”på golvet” i vårdverksamheten. Genom att ta till mig
aktörernas tolkningar kan jag rekonstruera och få en ökad förståelse för de
studerade processerna. Med det konstruktivistiska synsättet som utgångspunkt
förutsätter jag att aktörerna tillsammans skapar sin verklighet, och därför blir det
intressant att fokusera just på aktörerna och deras berättelser.

Fallstudien
Fallets forskningskontext
Rent pragmatiskt hör valet av fall samman med min medverkan i
forskningsprojektet ”Säkra publika e-tjänster – en fråga om tillit och
organisering” (SAFe), vilket startade den 1 februari 2008 och finansierats av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Inom ramen för
forskningsprojektet34 undersöks hur relationen utvecklas mellan myndighet och
medborgare (gällande upplevd säkerhet och tillit) när nya IT-system införs och
används. Projektet bygger på flera fallstudier där introduktion och nyttjande av
olika IT-system och e-tjänster hos offentliga organisationer studeras. Andra
aspekter som forskningsprojektet innefattar är att undersöka vilka aktörer som är
33

Se ex. Orlikowski [1992], Wihlborg & Palm [2007]. I Kapitel 3 återfinns ett mer utförligt resonemang om
teknik och organisation.
Forskningsprojektet (SAFe) är ett inter-disciplinärt forskningsprojekt vid institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling (IEI) vid LiU. Inom projektet medverkar forskare bland annat från statsvetenskap,
informatik, nationalekonomi och juridik. För mera information om SAFe-projektet, se:
http://www.iei.liu.se/stat/fo/forskningsprojekt/safe
34
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inblandade när offentliga e-tjänster utvecklas samt vilken typ av kunskap och
kompetens som krävs och utvecklas när omfattningen av e-förvaltning/e-tjänster
växer.35
Idag finns det i både privata och offentliga organisationer en stark trend mot att
införa heltäckande IT-system som ska användas i alla olika delar av
verksamheten. Införandet av sådana integrerade IT-system motiveras med att
dessa ger bättre möjligheter att styra och effektivisera verksamheten.36 När jag
började jobba som utredare inom SAFe under hösten 2008 fanns ett starkt fokus
i lokal media kring införandet av just ett sådant system, Cosmic, i Landstinget i
Östergötland. När jag samma höst tog initiala kontakter med representanter för
landstinget och därmed fick ytterligare bilder av systeminförandet väcktes mitt
intresse på allvar. En studie av införandet av Cosmic passade väl in i
forskningsprojektet SAFe, vilket var den ursprungliga och rent praktiska orsaken
till valet av fall. Berörda på landstinget var även intresserade av
forskningsprojektet och villiga att låta landstinget bli en av projektets fall.
Därmed skapades också en åtkomst till organisationen som kom att underlätta
arbetet med fallstudien. I nästa stycke berättar jag mer om anledningarna till att
välja just detta fall.

Att välja och avgränsa fallet
Som jag skrev i kapitel ett är det fall jag valt ett exempel på IT-utvecklingen i
offentlig sektor i informationssamhället. I inledningskapitlet beskrevs två viktiga
förändringslinjer i den offentliga sektorn idag: Dels handlar det om utvecklingen
mot governance, och dels handlar det om utvecklingen mot e-förvaltning. Dessa
två förändringslinjer fångas upp av den aktuella fallstudien. Det skulle kunna
uttryckas som så att fallet dels är ett exempel på förändringar i den offentliga
sektorn, och mer specifikt ett fall av implementering av e-förvaltning i vården.
Fallet som studerats är implementering av e-förvaltning i Landstinget i
Östergötland, med huvudsakligt fokus på införandet av det integrerade
vårdinformationssystemet Cosmic. Det övergripande målet med fallstudien har
varit att identifiera de involverade aktörerna i de aktuella processerna samt att

35

Exempel på andra publikationer som tillkommit inom ramen för SAFe är: Jansson [2011], Wihlborg &
Bernhard [2009], Wihlborg & Andréasson [2010], Wihlborg, Melin & Johansson Kravfe [2010], Melin &
Axelsson [2010], Lindgren [2010], Andréasson [2009], Melin & Axelsson [2009], Melin [2009:2]
36
Hedman, Nilsson & Westelius [2009]
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undersöka, och därmed få en förståelse för, dessas tolkningar av processerna och
aktörernas inbördes relationer till varandra inom ramen för dessa.
Fallets gränser är både av organisatorisk, tidsmässig och innehållslig karaktär.
Organisatoriskt tar fallet sin utgångspunkt i Landstinget i Östergötland. Det
innebär dock inte att empirigenereringen37 varit begränsad enbart till landstinget.
Det är processerna kring införandet av Cosmic som varit vägledande i det
empiriska arbetet, och dessa har lett vidare till andra organisationer och aktörer.
Processpårningen har uppdagat andra viktiga instanser som undersökts på olika
sätt och i olika mån, som regeringen, lokalpressen och det privata företag som
utvecklar och säljer Cosmic. De undersökta aktörerna är som sagt inte
slumpmässigt utvalda, utan de finns med i studien då de visat sig vara
betydelsefulla för policy-, implementerings- och praktikprocesserna kring
Cosmic i LiÖ. Också inom landstinget avgränsades fallet. Vi valde att, vid sidan
av dokumentstudier och intervjuer med några centrala tjänstemän, fokusera
empirigenereringen till tre olika vårdenheter. Vi gjorde alltså ett urval av
undersökningsenheter inom ”populationen” landstinget. De tre vårdenheterna,
en specialistklinik och två vårdcentraler, valdes ut då de kan anses representera
en viss variation. De har olika slag av verksamhet och olika typer av
patientunderlag, och vår tanke var att vi genom att göra ett varierat urval av
undersökningsenheter även skulle få en bredare bild av den roll IT-systemet
Cosmic tilldelas i landstinget. Det finns två dimensioner vad gäller de
tidsmässiga avgränsningarna: fallets och fallstudiens. Fallet implementering av
e-förvaltning i landstinget begränsas till det första decenniet av 2000-talet (dock
framförallt senare delen av decenniet). Själva fallstudien har pågått sedan hösten
2008, och avslutades våren 2011. Studien har alltså utförts under en relativt lång
tidsperiod, då jag befunnit mig nära studiesubjektet och haft goda relationer med
för Cosmic relevanta nyckelaktörer inom landstinget. Denna longitudinella
ansats har gett mig möjlighet att på nära håll följa utvecklingen från införandet
av Cosmic till vardagsanvändningen av IT-systemet.
Syftet med licentiatuppsatsen är som anges i inledningen att att utveckla
kunskap om och förståelse för aktörer och dessas relationer i policy-,
implementeringsoch
praktikprocesser
när
ett
integrerat
vårdinformationssystem utvecklat av ett privat företag införs i en offentlig
sjukvårdsorganisation. Mot detta syfte svarar fallet väl: Landstinget är en
37
Jag talar om empirigenerering snarare än empirinsamling, då det senare begreppet kan ge intrycket av att ”det
finns” färdig data att hämta ”där ute”. Jag menar att så inte är fallet, utan att vi som forskare genom de metoder
vi använder präglar materialet.
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offentlig
sjukvårdsorganisation
och
Cosmic
ett
integrerat
vårdinformationssystem utvecklat av ett privat företag. Landstinget i
Östergötland föreföll således vara ett ändamålsenligt val av organisation då jag
ville studera processer i samband med implementering av e-förvaltning. Det
finns flera ytterligare skäl till att valet föll på just detta fall. För det första är
Landstinget i Östergötland en stor offentlig organisation, med totalt ca 11 000
användare av IT-systemet. Detta gör att landstinget lämpar sig väl för en studie
av den aktuella typen, då en större organisation lämnar större utrymme för skilda
tolkningar av IT-utvecklingen inom organisationen. För det andra är i fallet en
tydlig privat aktör involverad, vilket ligger i såväl forskningsprojektets som i
mitt eget intressefokus. För det tredje är sjukvården ett viktigt policyområde, där
just patientjournalsystemet dessutom spelar en essentiell och central roll. För det
fjärde och sista är landsting självbestämmande, vilket gör att relationen till andra
myndigheter blir särskilt intressant att studera ur ett implementeringsperspektiv.
Som jag beskrev i kapitel ett har jag studerat hela policyprocessen kring
införandet av Cosmic i LiÖ: från politiska visioner på nationell nivå till politiska
visioner kring IT i landstinget och val av IT-system, från introduktion av
systemet till användande av detsamma, från medias bevakning av införandet till
de konsekvenser Cosmic får för organisationen och vårdvardagen.
Tyngdpunkten i empirigenereringen ligger på studier av vårdpersonalens vardag
efter Cosmics införande.
Som nämndes ovan är det inte bara källor från landstinget som studerats inom
ramen för fallstudien. Jag tänkte här kort motivera två av de andra aktörer som
varit betydelsefulla för empirigenereringen. Den första av dessa av den lokala
morgontidningen Östgöta-Correspondenten. Den har fått utrymme i studien då
den kom att fungera som ett verktyg för aktörer inom landstinget att föra fram
sina tolkningar av det nya IT-systemet. I samband med systeminförandet bidrog
också tidningen till att forma bilden av Cosmic hos sina läsare, en grupp där
såväl patienter som anställda inom landstinget ingår. Den andra aktören är
leverantören av Cosmic, företaget Cambio Healthcare Systems. Denna aktör har
varit betydelsefull för policyskapande i landstinget och under
implementeringsprocessen på flera sätt: det är företaget som har skapat ITsystemet och har specialkompetensen kring de tekniska delarna av systemet, och
det är även Cambio som har makten att göra uppdateringar och förändringar i
Cosmic, prioritera olika typer av funktioner etc. i samband med detta och i
fortsatt utveckling av systemet.
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Fallstudien har gett ett rikt empiriskt material kring fallet. I denna uppsats har
jag fått göra ett urval ur det empiriska materialet för att analytiskt kunna relatera
till avhandlingens syfte och besvara forskningsfrågorna.

Relationen till studiesubjektet
Min ambition genom hela arbetet med fallstudien har varit att inte bara gynna
forskning, utan att landstinget som jag studerar också ska ha nytta av studien.38 I
sämsta fall innebär forskning att vi som forskare går in i ex. en organisation,
”roffar” åt oss ”data” och sedan stänger in oss på vår kammare och ägnar oss åt
tjusiga teoribyggen. Jag vill försöka åstadkomma det motsatta. Jag tycker att det
är viktigt att vi som forskare producerar kunskap som är inte bara vetenskapligt
relevant utan också praktiskt användbar, och detta gärna direkt för de
organisationer vi studerar. Denna återkoppling eller idé om att som forskare ”ge
något tillbaka” handlar inte bara om färdigprocesserade forskningsresultat i form
av en avhandling eller en tidskriftsartikel. Det har i mitt fall också handlat om att
den organisation jag studerar ska få någonting tillbaka under tiden studien pågår.
För mig är detta (som är en del av universitetens ”tredje uppgift”) en viktig del
av forskningsarbetet, och går inte att särskilja från min metoddiskussion. En
kontinuerlig dialog med ”studiesubjekten” ger forskaren en speciell typ av
kunskap som är mycket värdefull.
Under arbetet med fallstudien om Cosmic i Landstinget i Östergötland (LiÖ) har
jag på olika sätt arbetat med återkoppling till praktiker inom området. Det har
handlat om såväl löpande kvalitetssäkringsarbete och dialog tillsammans med de
tjänstemän på LiÖ som arbetat med införandeprojektet kring Cosmic, som om
mer konkret återföring av forskningsresultat – både till medarbetare på olika
nivåer inom LiÖ och till andra praktiker i offentlig sektor. Som exempel kan
nämnas författandet av en praktikertillvänd fallstudierapport, presentationer för
de anställda, framtagandet av en anpassad publikation (”praktikerhandbok”
inom ramen för forskningsprojektet SAFe), bidrag till utvecklingsarbete inom
organisationen genom återkommande återkopplingsmöten med nyckelpersoner
samt deltagande vid praktikerkonferenser.

38

För perspektiv på ”nyttig” forskning och vad forskare kan tillföra sina studieobjekt, se ex. Gummesson [2000]
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Fallstudiens utformning
Jag har genom fallstudien varit intresserad av att hitta aktörernas tolkningar av
såväl processer som artefakt. Jag har alltså inte varit ute efter att hitta
”sanningen”, istället vill jag beskriva verkligheten såsom den ter sig för dem
som är inblandade i den. Utifrån de olika bilder jag fått från de olika aktörerna
har jag sedan rekonstruerat och tolkat de studerade processerna, och har ansatsen
att i denna uppsats beskriva dem på ett mångfacetterat och nyanserat sätt.
Då målsättningen alltså varit att finna aktörernas tolkningar, blir det således en
viktig metodfråga hur man som forskare kan komma åt dessa. Yanow talar om
att det handlar om att komma nära det studerade objektet, och att låta den
kontextspecifika sociala verkligheten tala för sig själv. 39 Eftersom jag är
intresserad av tolkningar och upplevelser räcker det inte med att studera
dokument (vilket jag visserligen också gör i min studie). För att nå mitt mål har
jag också behövt möta och samtala med människor. Min poäng är att exempelvis
sjuksköterskans förståelse av det nya IT-systemet och hans bild av
förändringarna i sin arbetsvardag kan jag inte få genom att studera landstingets
interna projektdokument eller dess årsredovisning. Jag måste helt enkelt träffa
honom. Därför är de huvudsakliga metoderna i fallstudien intervjuer och
observationer, och det är alltså dessa metoder jag framför allt diskuterar i den
senare delen av detta metodkapitel.
Jag har intervjuat och observerat anställda på landstinget i deras arbetsvardag:
tjänstemän, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och läkarsekreterare.
Målsättningen med mötena har varit att kunna ge en rik beskrivning av artefakt,
process och arbetsförhållanden för att bilda underlag för tolkning och en
utvecklad kunskap av förståelseinriktad karaktär. En viktig förutsättning för
mötena med de anställda på landstinget har varit att vi kunnat garantera
anonymitet i de forskningsskrifter vi publicerar kring LiÖ och Cosmic. I
licentiatavhandlingen kan därför varken de specifika vårdenheterna eller de
deltagande
respondenterna
på
dessa
spåras.
Däremot
används
originalbeteckningarna för vissa centrala enheter och instanser på LiÖ, men inte
heller respondenter som arbetar eller arbetat på exempelvis VPC och som lätt
kan identifieras utifrån materialet i uppsatsen, nämns vid namn. Genomgående
får alltså alla respondenter vara anonyma i uppsatsen.

39
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I fallstudien har en i huvudsak induktiv metod tillämpats, vilket kortfattat
innebär att forskaren tar sin utgångspunkt i empirin snarare än i teorin vid
genomförandet av en undersökning. 40 En vanlig motivering till detta är att
forskaren inte vill låsa sig i förväg till ett tänkt teoretiskt ramverk, utan gå in i
studien med ett öppet förhållningssätt till det empiriska materialet. Min ambition
har varit att låta arbetet med fallstudien präglas av en växelverkan mellan teori
och empiri41, där såväl empiriska upptäckter som teori kan ge nya insikter under
pågående analys samt vid om- och nyformulering av forskningsfrågor.
För att kvalitetssäkra fallstudiens resultat har jag använt mig av en
trianguleringsansats42. Det betyder att jag har använt mig av flera olika typer av
metoder, källor och vetenskapliga teorier. Triangulering har använts avseende
såväl datakällor och metoder som deltagande forskare och applicerade teoretiska
perspektiv.
Fallstudien påbörjades under oktober 2008, då dokumentstudier med fokus på
visioner och värderingar genomfördes. Runt årsskiftet 2008-09 intervjuades
centrala tjänstemän som på olika sätt arbetade med införandet av Cosmic. Under
2009 fortsatte fallstudien med intervjuer, systemstudier och observationer på tre
vårdenheter inom LiÖ. Merparten av de empiriska aktiviteterna genomfördes
under 2009. Under 2010 genomfördes uppföljningsintervjuer med
nyckelpersoner på samtliga tre i studien deltagande vårdenheter samt med en av
de centrala tjänstemännen. Uppföljningsintervjuerna genomfördes cirka ett år
efter de första besöken på respektive enhet, för att få en bild av hur Cosmic
integrerats i vårdvardagen. I början av 2011 genomfördes även en intervju med
nyckelpersoner på företaget Cambio.
Fallstudien inleddes alltså med dokumentstudier, som framförallt skedde i
kartläggande syfte och för att få en bakgrundsbeskrivning. Jag studerade dels
nationella policydokument kring IT i offentlig verksamhet och i vården, dels
medietexter, dels landstingsinterna dokument. Därefter intervjuades några
centrala tjänstemän som på olika sätt var viktiga för införandet av Cosmic.
Dessa arbetade alla på den centrala enheten Vårdprocesscentrum (VPC) på det
studerade landstinget. Efter dessa inledande dokumentstudier och intervjuer
hade vi en grundläggande förståelse av de processer, det IT-system och den
organisation vi ville studera.
40
41
42

Se ex. Alvesson och Sköldberg [1994] eller Thurén [1996]
Likt abduktion inom reflexiv forskning, se ex. Alvesson och Sköldberg [1994]
Patel och Tebelius [1987]
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Därefter studerades tre olika vårdenheter, vilka valdes ut för deltagande i studien
på förslag från VPC. Dessa var av olika slag: En av enheterna var en vårdcentral
på landsbygden (kallas ”Vårdcentral (L)”) och en var en vårdcentral i en tätort
(kallas ”Vårdcentral (T)”). Den tredje enheten var en klinik på ett av sjukhusen i
länet, med både mottagning och avdelning. I studierna på vårdenheterna hade vi
alltså med oss en del bakgrundsfakta och frågor som uppstått under
bakgrundsstudierna.
I det följande kommer jag att beskriva våra tillvägagångssätt mer ingående.

Metoderna innan vårdenheterna
Dokumentstudier
Dokumentstudierna som genomfördes i fallstudiens inledande skede innefattade
flera olika typer av dokument: texter från media, landstingets egna dokument
samt lagtext och dokument från regeringen och Socialstyrelsen.
När det gäller nationella dokument studerades den nya patientdatalagen, liksom
Socialstyrelsens informationsmaterial i anknytning till denna. Dessutom har
Nationell IT-strategi för vård och omsorg samt regeringens Handlingsplan för
eFörvaltning och med dessa dokument andra sammanhängande sådana studerats
och bidragit till tolkningen av helheten. De nationella dokumenten studerades
för att skapa en förståelse för hur den nationella diskursen på området såg ut,
och fokus vid läsningen av dessa dokument låg på att finna visioner och
värderingar.
Medietexterna som studerades i detta skede är framförallt artiklar och insändare
från den lokala morgontidningen Östgöta-Correspondenten. Artiklarna har
hittats genom sökning på lokaltidningens webbplats på ordet ”Cosmic”.
Artiklarna och insändarna från den lokala morgontidningen studerades med
fokus på hur Cosmic upplevs och beskrivs. Även medietexter från andra
tidningar, såsom Dagens Medicin, har studerats. Dessa texter utgör ett
komplement till den mer praktiknära empiri som är studiens huvudfokus.
Landstingets egna dokument är av flera olika slag. Några av dem är skrivna med
allmänheten som målgrupp, som de informationstexter om Cosmic på
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landstingets egen webbplats som studerats. På landstingets webbplats finns även
de budgetar som studerats tillgängliga. Projektdokumenten och utvärderingarna
som rör PJ08 (Patientjournal 08)43 är däremot skrivna för internt bruk. I detta
skede granskades dokumenten från landstinget framförallt med avseende på hur
det nya systemet beskrevs och presenterades, för att kartlägga vilka nyckelord
som används och vilken betydelse som läggs i dessa. Avsikten var att klarlägga
både vilken nytta landstinget räknade med att det nya IT-systemet skulle
generera och hur man sedan försökte förmedla detta till anställda och allmänhet.
När vi senare gick vidare i fallstudien till att studera vårdenheter fortsatte vi med
dokumentstudier parallellt, då vi successivt fick tillgång till allt fler dokument
från LiÖ. I detta skede av studien analyserades dokumenten från LiÖ framförallt
med avseende på två olika aspekter: (1) hur det nya systemet beskrivs och
presenteras samt (2) hur processen kring val av system och därefter introduktion,
införande och användning av detsamma sett ut.
Intervjuer
De intervjuer vi gjorde med centralt placerade tjänstemän inom landstinget var
fyra till antalet: produktionsenhetschefen för VPC, projektledaren för PJ08
(införandeprojeket för Cosmic i landstinget), medlem av projektgruppen för
PJ08 (verksamhetsutvecklare) samt en utvärderare (verksamhetsutvecklare) som
jobbat nära implementeringsprojektet PJ08.
Intervjupersonerna valdes ut genom en typ av snöbollsurval som inleddes med
förslag på intervjupersoner från IT-direktören på LiÖ och projektledaren för
PJ08. Syftet med dessa intervjuer var framförallt att bilda oss en uppfattning om
den process som ledde fram till att det blev just systemet Cosmic, samt få de
centrala tjänstemännens bild av hur introduktion, implementering och
användning av Cosmic har gått till och fungerat.44

Metoderna på vårdenheterna
Tre olika vårdenheter inom landstinget med olika verksamhetsinriktning
undersöktes. Som beskrivits ovan valdes enheterna, två vårdcentraler och en
klinik, ut för studien på förslag från VPC. På dessa tre enheter genomförde vi
43

PJ08 var namnet på införandeprojektet för Cosmic i LiÖ. Projektet behandlas mer utförligt i exempelvis
Kapitel 4.
44
Intervjuguiden för dessa intervjuer, liksom för intervjuerna som genomfördes med vårdpersonal på
vårdenheterna, återfinns som bilagor till uppsatsen.
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intervjuer med medarbetare från olika professioner; läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor och läkarsekreterare med olika arbetsuppgifter och positioner. I
samband med flertalet av dessa intervjuer har samtalet kombinerats med vad
som skulle kunna betecknas som systemstudier. Detta innebär att respondenten
har visat och förklarat olika arbetsmoment i IT-systemet Cosmic. Syftet med
dessa intervjuer har varit att få de dagliga systemanvändarnas bild av hur
introduktion, implementering och användning av Cosmic har gått till och
fungerar. En gruppintervju har också genomförts i ”naturlig miljö” (fikarum).
Flera av intervjuerna har haft en observationsliknande karaktär eftersom de ägt
rum delvis parallellt med ordinarie verksamhet: telefonmottagning respektive
patientbesök.
Valet av vårdcentraler gjordes för att maximera variation med avseende på
patientunderlag, demografiska variabler etc. I ett första skede söktes en privat
vårdcentral vid sidan om vårdcentralen i landstingsregi på landsbygden. Två
olika privata vårdcentraler kontaktades för medverkan, men båda avböjde.
Istället inkluderades då en vårdcentral i urban miljö för att åstadkomma en viss
variation.
På vårdenheterna använde vi oss av flera olika metoder utifrån en triangulerande
ansats 45:
• Intervjuer
• Observationer
• Systemstudier
• Fokusgrupp/gruppintervju
I denna del av kapitlet kommer jag att kortfattat beskriva tillvägagångssättet vid
de metoder som använts på vårdenheterna samt reflektera kring dessa.
Intervjuer, observationer och systemstudier på vårdenheterna
Vi genomförde under fältarbetet sammanlagt 23 intervjuer med tjänstemän och
vårdpersonal på landstinget. Samtliga intervjuer specificeras i tabellen nedan.
Tabell	
  1:	
  Intervjuer,	
  personer,	
  observationer	
  och	
  systemstudier	
  -‐	
  sammanfattning	
  (2011-‐01-‐04)	
  
Aktivitet

Plats

Roll

Datum

Intervju

VPC

Medlem av projektgruppen

2008-12-17

för PJ08

45

Patel och Tebelius [1987]
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Kommentar

(verksamhetsutvecklare)
Intervju

VPC

Intern utvärderare

2009-01-14

(verksamhetsutvecklare)
Intervju

VPC

Projektledare

2009-01-29

Intervju

VPC

Produktionsenhetschef

2009-01-29

Intervju och systemstudie

Klinik/mott

Läkare (K1)

2009-03-03

Intervju och systemstudie

Klinik/mott

Läkare (K2)

2009-03-03

Intervju, observation och

Klinik/mott

USK/koordinator (K3)

2009-03-03

Intervju och systemstudie

Klinik/mott

Läkarsekreterare

2009-03-03

Intervju

Klinik/avd

USK/koordinator (K4)

2009-03-10

systemstudie

Tillsammans med SSK
(klinik/avd)

Intervju

Klinik/avd

SSK

2009-03-10

Tillsammans med USK
(klinik/avd)

Intervju, observation och

VC (L)

SSK/mottagningssköterska

2009-03-13

Telefonmottagning

Intervju och systemstudie

VC (L)

Läkarsekreterare

2009-03-13

Intervju och systemstudie

VC (L)

Läkare/vårdscentralschef

2009-03-17

Intervju, observation och

VC (T)

SSK/mottagningssköterska

2009-09-23

Telefonmottagning

VC (T)

Läkare

2009-09-23

Patientbesök

Gruppintervju

VC (T)

USK, SSK m.fl.

2009-09-23

I fikarummet

Intervju och systemstudie

VC (T)

Läkarsekreterare

2009-10-28

Intervju

VC (T)

SSK/vårdscentralschef

2009-10-28

Intervju och systemstudie

VC (T)

USK

2009-10-28

Intervju

VC(L)

Läkarsekreterare

2010-03-29

systemstudie

systemstudie
Intervju, observation och
systemstudie

Tillsammans med
vårdenhetschef VC (L)

Intervju

VC (L)

Vårdenhetschef

2010-03-29

Tillsammans med
läkarsekreterare VC
(L)

Intervju

Klinik/mott

Läkare (K2)

2010-06-16
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Tillsammans med

USK/koordinator (K3)
Intervju

Klinik/mott

USK/koordinator (K3)

2010-06-16

Tillsammans med
Läkare (K2)

Intervju

VPC

Produktionsenhetschef

2010-09-29

Intervju

VC (T)

SSK/vårdscentralschef

2010-12-13

Intervju

VC (T)

Distriktssköterska

2010-12-13

Tillsammans med
SSK/vårdcentralschef

På vårdenheterna har vi alltså genomfört intervjuer med flera olika
yrkeskategorier. Intervjuer ger en möjlighet till information direkt från
primärkällor. Vi var ju också intresserade av ”användarnas” bilder och
tolkningar av organisationen och tekniken, och då räcker det inte med att läsa
exempelvis en utvärdering. Inte heller räcker det med att studera tekniken för sig
eller organisationen för sig. Vi ville studera dessa båda i samspel, och dessutom
få ett intryck av hur de människor som arbetar i organisationen upplever
alltihopa. Vi var intresserade av vilka avtryck tekniken gör i deras arbetsvardag
och vilken roll den spelar för exempelvis arbetsfördelning och rutiner.
Rapley menar att det är av vikt att redogöra för hur intervjupersoner funnits och
valts ut för att öka förståelsen av forskningsresultaten. 46 Våra respondenter
valdes, som nämnts ovan, ut med hjälp av ett slags uppifrån-och-nersnöbollsurval. Det var de centrala tjänstemännen på Vårdprocesscentrum som
var våra kontaktpersoner som fungerat som dörröppnare till de tre vårdenheter vi
studerat. Som regel inledde vi kontakten med varje vårdenhet med ett möte med
chefen eller cheferna där. Dessa föreslog sedan intervjupersoner för oss. Det kan
alltså för de deltagande i studien ha känts som att vi som forskare kom
”uppifrån”, och vi kan ha setts som ”allierade” med ledningen på vårdenheten
eller med Vårdprocesscentrum. Dock förelåg praktiska problem med att
organisera studien annorlunda; det skulle ha varit svårt att få tillgång till
organisationen och dess medarbetare på det sätt vi fick genom någon annan typ
av förfarande. Detta är en klassisk problematik i fallstudier av organisationer:
för att komma in i organisationen, komma åt studieobjektet, krävs ofta hjälp i
form av nyckelpersoner som kan agera dörröppnare47. Dessa nyckelpersoner
återfinns ofta i övre delen av organisationens hierarkiska pyramid. Samtidigt
46
47

Rapley [2004]
Se ex. Johannessen & Tufte [2003]
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som dessa bidrar till datagenereringen kan själva användandet av dessa
nyckelpersoner samtidigt hämma eller förvränga datagenereringen då individer
längre ner i den hierarkiska pyramiden kan ha begränsat förtroende för eller tillit
till nyckelpersonerna. Forskaren riskerar att ses som utsänd från ledningen i
organisationen, och kanske som i maskopi med denna.
Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att de har baserats på en
intervjuguide med öppna frågor 48 . Intervjuguiden har anpassats efter
intervjusituationen vilket innebär att frågorna ställts i olika ordning och att
följdfrågor ställts. Utrymme har lämnats åt respondenterna att fördjupa sig i de
aspekter de själva anser viktiga givet intervjuns intresseområde. Intervjuerna
utgick från en i förväg fastställd intervjuguide som täckte vissa teman.
Intervjuerna styrdes alltså till viss del utifrån intervjuguiden, men under varje
tema fanns relativt stor frihet för både oss som intervjuare och
respondenten/respondenterna att göra utvikningar och komma in på sidospår. Vi
avslutade också alla intervjuer med en helt öppen fråga som gav respondenten
möjlighet att lyfta sådant som inte kommit upp under respektive tema.
Intervjuguiden har hela tiden varit ett levande dokument, som utvärderats,
reviderats och justerats under resans gång. Temana har justerats utifrån faktorer
som aktualitet och vem respondenten är.
Intervjuerna dokumenterades i de flesta fall med hjälp av ljudupptagning,
samtidigt som anteckningar förts parallellt under intervjun. Ljudupptagningarna
har sedan omarbetats till text. Somliga har transkriberats ordagrant medan andra
bara sammanfattats skriftligen. Vid ett tillfälle hade inspelningsutrustningen
strejkat, och en skriftlig sammanfattning av intervjun gjordes då omedelbart
efter intervjutillfället. Det fanns också andra tillfällen då ljudupptagning inte
skedde – antingen för att intervjupersonen ej ville bli inspelad, eller för att
samtalsmiljön inte lämpade sig för inspelning. Vid dessa tillfällen fördes då
istället noggranna anteckningar under intervjun som bearbetades strax därefter.
I samband med flera av intervjuerna genomförde vi också observationer av
respondenternas dagliga arbete. Detta gjorde vi bland annat för att vi är
intresserade av hur Cosmic används i och påverkar arbetsvardagen i
vårdorganisationen. Vi har gjort observationer vid ett läkarbesök samt vid olika
telefonmottagningar på vårdcentralerna. Observationerna dokumenterades med
skriftliga anteckningar för hand, vilka bearbetades i efterhand. Här hade vi stor
48
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nytta av att vi vid flertalet observationer var två forskare, vilket gjorde att
dokumentationen av observationerna blev fylligare och mer nyanserade.
Vid flertalet av intervjuerna har vi även studerat systemet Cosmic i användning,
vilket jag tidigare refererat till som ”systemstudier”.49 Det har gått till så att
respondenten genomför vissa moment i IT-systemet (i vårt fall Cosmic) under
det att forskaren ”tittar över axeln” på respondenten och följer med i vad som
händer på skärmen. Respondenten och forskaren samtalar under tiden om det
som sker i IT-systemet och om svårigheter och möjligheter i interaktionen
mellan system och användare. Dessa systemstudier har dokumenterats med hjälp
av såväl ljudupptagningar som fältanteckningar.

Metodernas effekter och konsekvenser
I detta avsnitt kommer jag att föra en fördjupad problematiserande diskussion
kring vilka effekter och konsekvenser de använda metoderna kan ge upphov till.
Jag har i metodkapitlet fokuserat framförallt på vilka förtjänster de valda
metoderna har i förhållande till studiens syfte och utgångspunkter. Detta stycke
kommer däremot att resonera både kring de fördelar och nackdelar metoderna
för med sig.

Att komma nära empirin och få en rik och
mångfacetterad empirisk bild
Den aktuella studien har som diskuterats ovan en konstruktivistisk utgångspunkt
och en tolkande ansats. En av målsättningarna för studien har varit att finna de
berörda aktörernas tolkningar av processer, IT-system och organisation. De
huvudsakliga metoderna för att komma åt aktörernas tolkningar har som
beskrivits varit intervjuer och observationer av olika slag. Den stora förtjänsten
med dessa metoder är möjligheten att som forskare komma nära empirin.
Vi kan förvisso anlägga ett tolkande perspektiv även vid dokumentstudier, och i
texter av olika slag söka efter aktörers förståelse och tolkningar. Texter har dock
den begränsningen att de i mångt och mycket är en kanal för
envägskommunikation. Observationer och intervjuer ger upphov till en annan
dynamik. Att som forskare befinna sig fysiskt i den studerade organisationen ger
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närhet till det studerade, och även möjlighet till interaktivitet. 50 I samspelet
mellan två personer som möts för ett samtal finns helt andra möjligheter än vid
studiet av en text.
Att komma nära det studerade objektet handlar för mig heller inte bara om att
det är ett sätt att lyckas komma åt de tolkningar från ex. sjuksköterskor och
läkare som jag vill ha, utan det handlar också om att jag vill ge ett konstruktivt
bidrag till den organisation som jag studerar.

Att få en ”färsk” bild av empirin
Genom användandet av intervjuer och observationer får vi en färsk bild av det
som studeras, då vi genererar data från primärkällor. (I studien används också
sekundärkällor (ex. medietexter), men dessa speglas mot data från primärkällor.)
Genom att få tillgång till primärkällor minskar beroendet av andras tidigare
tolkningar av studerad process, system och organisation. Istället kan vi lägga
vikt vid de berördas bilder och tolkningar.

Att det finns en risk för ”smittoeffekter” mellan
forskare och respondent
Datagenereringstillfällena är då de involverar rörliga källor (individer och
sociala sammanhang) omöjliga att på förhand helt planera och kontrollera. Den
typ av metoder som använts i den aktuella studien kräver närvaro av forskaren
och en öppenhet och en flexibilitet för det oväntade och för nya möjligheter som
plötsligt kan öppna sig.
Jag talar om datagenerering och inte datainsamling då jag menar att forskaren
bidrar till de empiriska resultaten, de genereras alltså snarare än att de hämtas.
Detta blir tydligt exempelvis i fallet om intervjuer. När jag intervjuar en person
är givetvis den information jag får i mycket hög grad beroende av mig själv. Det
är jag som har fördefinierat vilka teman intervjun kommer att beröra, och det är
jag som formulerar frågorna.
Jag finns också där som fysisk person, representerande ett yrke (”forskare”),
tillhörande en genusifierad grupp (”kvinna”), med en specifik klassbakgrund
(”arbetarklass”), och med vissa yttre attribut (kläder, frisyr, väska osv), verkar
ha en viss etnisk tillhörighet (”gammelsvensk”) och tillhöra en särskild
50
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generation (”ung”). Dessutom kan jag vara i olika sinnesstämningar och ge olika
intryck: nervös, proffsig, glad, rädd osv. Allt detta påverkar intervjusituationen
och de resultat som samtalet ger. I samspelet mellan två individer som sitter i ett
rum och samtalar en timme händer mycket som har betydelse både för vilka svar
jag som forskare får (eller tycker mig få) och hur dessa tolkas.
I fallstudien har vi också vid flertalet intervjuer varit två forskare som
tillsammans genomfört intervjun. I dessa fall blir de dynamiska sociala
processer som är förknippade med intervjusituationen än mer komplexa.

Att det blir en utmaning att skilja på ”deras” och
”mina” tolkningar
I fallstudien och i analysarbetet har jag arbetat med friläggande och tilldelande
tolkning. 51 Friläggande tolkning är när jag exempelvis mera direkt återger
intervjupersoners tankar om olika fenomen; jag frilägger därmed
intervjupersoners tolkningar. Vid tilldelande tolkning bidrar jag med mina
perspektiv och bygger vidare på materialet med inspiration från teori, andra
studier etc. Här föreligger utmaningar som handlar om att skilja mina
respondenters tolkningar från mina egna. Detta gäller i båda riktningarna. Dels
krävs en medvetenhet för att inte göra respondenternas tolkningar till mina egna:
det gäller att särskilja empiriska kontra analytiska begrepp och kategoriseringar.
Dels handlar det om att jag som forskare färgar materialet då jag kommer nära
det studerade.
I växelspelet mellan forskare och studiesubjekt sker alltid en viss ömsesidig
påverkan. Inom samhällsvetenskaplig forskning torde det vara ytterst svårt att
studera ett fenomen utan att samtidigt påverka detta i någon utsträckning. I en
interaktiv forskningsprocess, där vikt läggs vid ett pågående samspel mellan
forskaren och det studerade, ökar sannolikheten för sådan påverkan. När jag som
forskare exempelvis samtalar med tjänstemännen på Vårdprocesscentrum om
mina forskningsresultat och hur man skulle kunna analysera dessa vetenskapligt,
finns möjligheten att detta samtal kommer att bidra till att utvecklingsarbetet
med Cosmic tar en annan väg än vad det annars skulle ha gjort. Samtidigt
fortsätter jag att studera processen, och kan alltså hamna i en situation där jag
studerar en process jag själv har bidragit till. Men som jag antydde ovan så finns
denna påverkan i de flesta forskningssammanhang, och är svår att undvika. Det
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är som att färdas bakåt i tiden: bara att landa med tidsmaskinen gör ett avtryck
kan förändra historiens gång.
Att som forskare göra avtryck i ex. en studerad organisation är inte heller något
som vi nödvändigtvis vill eller behöver undvika. Jag har själv i metodkapitlet
argumenterat för att det är viktigt att bidra till den organisation jag studerar,
snarare än att utnyttja den studerade organisationen för mina egna
forskningssyften utan att bidra med något i gengäld. Att bidra till den studerade
organisationen är för mig snarast en forskningsetisk fråga. Däremot måste vi
vara medvetna om och beakta vilka effekter en nära och interaktiv
forskningsprocess kan ge.

Att det konstruktivistiska angreppssättet bidrar till att
göra det svårt att sätta gränser
Som jag skrev i inledningen till metodkapitlet innebär en konstruktivistisk
forskningsapproach att vi ser verkligheten som en konstruktion som skapas och
återskapas i interaktionen mellan individer.52 När vi möter varandra i vardagen
och när vi handlar så skapar vi tillsammans vårt samhälle och vår sociala
verklighet. Jag tolkar den konstruktivistiska ansatsen som att vi som forskare
inte letar efter en sanning, utan istället lägger vikt vid att finna, beskriva och
analysera de tolkningar som olika aktörer har av ett specifikt fenomen. Ett
exempel är att systemet Cosmic består av både tekniska och sociala
komponenter. Från en konstruktivistisk synpunkt betraktar vi alltså inte systemet
som ”bara ett IT-system”. Dels är själva mjukvaran Cosmic skapad av
människor, och alltså i allra högsta grad konstruerad i en social kontext. Dels
skapas Cosmic varje dag när IT-systemet används, pratas om och tilldelas en roll
i landstinget.
Den konstruktivistiska utgångspunkten bidrar till att skapa svårigheter kring
gränsdragningarna för fallstudien. För att bygga vidare på exemplet ovan: Hur
Cosmic skapas i landstinget är beroende av flertalet omständigheter.
Förhållanden som vilka processer som föregick beslut om och införande av ITsystemet, hur införandet gick till med avseende på exempelvis
medbestämmande, information och utbildning, hur medarbetarna på landstinget
pratar om Cosmic i fikarummet, vilken betydelse IT-systemet får för
arbetsfördelning och organisering osv. Avgränsningsproblem är alltid centrala i
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forskningsdesign, och det konstruktivistiska synsättet förefaller innebära
särskilda utmaningar. Detta då så många faktorer skulle kunna spela in och spela
roll som förklaringsgrund. Det är inte bara tidsperspektivet som ska vägas in
(frågan om när i tid en process börjar och/eller slutar), utan också frågan om hur
omfattande den betydelsefulla kontexten kan förutsättas vara. I min fallstudie
har jag upplevt denna gränsdragning som mycket svår. Ett exempel är följande:
Studien rör ett svenskt landsting, men det finns policydokument på EU-nivå
kring IT-utveckling i offentlig sektor. Jag har då behövt fundera kring i vilken
mån dessa är relevanta för konstruktionen av det tekniska systemet Cosmic i
Landstinget i Östergötland.

Avslutningsvis om de tillämpade metoderna
I kapitlet har jag fördjupat mig i hur ett tolkande, konstruktivistiskt
förhållningssätt kan realiseras i en fallstudie i en lokal offentlig organisation.
Jag har i arbetet med fallstudien framförallt varit intresserad av aktörernas
tolkningar av såväl processer som system och organisation, och haft en ambition
att kunna beskriva verkligheten såsom den ter sig för dem som är inblandade i
den. Yanow talar om att det handlar om att komma nära det studerade objektet,
och att låta den kontextspecifika sociala verkligheten tala för sig själv. Därför
har jag i fallstudien på olika sätt, som beskrivits i metodkapitlet, försökt att
komma nära den sociala verklighet – ett svenskt landsting – som jag studerat.
I kapitlet har jag resonerat kring vilka metoder som bäst lämpar sig i samband
med detta förhållningssätt, och vilka effekter och konsekvenser dessa metoder
kan få för datagenereringen. Jag har genomgående i metodkapitlet knutit an till
egna forskningserfarenheter från fallstudien kring Cosmic i landstinget i
Östergötland.
Sammanfattningsvis och avslutningsvis konstaterar jag att metodkapitlet har
diskuterat såväl fördelar som nackdelar med de metoder som jag valt för att
realisera det konstruktivistiska, tolkande förhållningssättet i en fallstudie.
De huvudsakliga fördelarna med metoderna är möjligheterna de ger att komma
nära den studerade verkligheten och ge forskaren en ”färsk” empirisk bild. Detta
i sin tur bidrar till att kunna ge en rik och mångfacetterad empirisk beskrivning.
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De utmaningar som följer med metoderna har framförallt att göra med
gränsdragningar och ”smittoeffekter”. Gränsdragningsproblematiken handlar om
att eftersom vi utgår från att allt är konstruerat blir det svårt att avgöra var vi ska
påbörja och avsluta en studie: Vi skulle kunna vidga undersökningsområdet i all
oändlighet. Svårigheterna med smittoeffekter handlar om att den sociala kontext
som studeras och forskaren obevekligen kommer att smitta varandra. För
forskaren blir det viktigt att hålla isär exempelvis vilka begrepp och
kategoriseringar som är respondenternas, och vilka som är analytiska sådana.
Mina begrepp som forskare kommer närmare att diskuteras i nästa kapitel som
handlar om teorier.
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Kapitel 3
Policy kring och implementering av
teknik i offentliga organisationer –
teoretiska utgångspunkter
Syftet med licentiatuppsatsen är – som presenterades i uppsatsens första kapitel
– att utveckla kunskap om och förståelse för aktörer och dessas relationer i
policy-, implementerings- och praktikprocesser när ett integrerat
vårdinformationssystem utvecklat av ett privat företag införs i en offentlig
sjukvårdsorganisation. Syftet har flera betydelsefulla praktiska implikationer
kring metodval och tillvägagångssätt, vilka diskuterades i närmast föregående
kapitel. I analysarbetet har jag vägletts av en växande teoretisk förståelse. De
teoretiska vägval en forskare gör är avgörande för hur ett empiriskt material
tolkas och analyseras. I detta kapitel presenteras därför uppsatsens teoretiska
ramverk, för att utmynna i en konkret analysmodell som fokuserar på makt.

Teorins roll för studien och i licentiatuppsatsen
I det här teorikapitlet kommer uppsatsens första frågeställning att besvaras, den
om hur policy-, implementerings- och praktikprocesser kan förstås som
integrerade processer. Olika discipliner ägnar olika grad av uppmärksamhet mot
teorier om policy, implementering samt teknik och organisation. I kapitlet
kommer jag att visa att vi för att kunna förstå IT-utveckling i offentliga
organisationer behöver knyta samman element från flera teoribildningar.
Ambitionen är att i kapitlet förklara hur vi kan betrakta teorier om policy-,
implementerings- och praktikprocesser som sammankopplade och av varandra
ömsesidigt beroende.
De teoretiska byggstenar som presenteras i detta kapitel används för att
tillsammans med de empiriska resultaten bidra till att uppfylla uppsatsens syfte.
Med hjälp av det teoretiska ramverket kommer jag att kunna besvara
frågeställningarna om vilka aktörskategorier som förekommer i de studerade
processerna, hur relationerna mellan dessa är beskaffade samt hur makt
framträder i dem.
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Teorin används alltså främst för att förklara och förstå: för att kunna besvara
uppsatsens frågeställningar finns ett behov av teorier om processer i offentliga
organisationer, om aktörers betydelse och om teknikens roll i organisationer.
Samtidigt – som beskrivits i uppsatsens metodkapitel – har teorin funnits med
som en del av studiens design, fokusering och datagenerering. Datagenereringen
har framförallt drivits av en empirisk nyfikenhet, men de teoretiska perspektiven
har väglett, inspirerat och fördjupat de empiriska frågorna såväl direkt som
indirekt. Indirekt då det hade varit omöjligt för mig – liksom för alla forskare –
att gå in en studie helt blank utan några som helst förutfattade meningar om hur
det jag vill studera är beskaffat. Tidigare studier och kunskaper ”följer med”,
vare sig det är vår avsikt eller ej. Mer direkt då vi efterhand som den empiriska
studien fortskred fick uppslag kring vilka teorier som skulle kunna vara
användbara som analysverktyg, och därmed avgränsades den empiriska studien
efter dessa val – både mer och mindre medvetet.
Ett genomgående tema i alla de tre huvudsakliga ”teoretiska byggstenar” som
presenteras i teorikapitlet är makt. Makt är inte alltid ett uttalat eller explicit
perspektiv i teorierna, men som jag kommer att visa i teorikapitlet är frågan om
makt central och grundläggande för dem alla. I uppsatsens analysmodell
klargörs hur maktperspektiven framträder i de olika teoretiska byggstenarna, och
ger därmed de verktyg som behövs för att kunna säga något om vem som har
makt i de förändringsprocesser som präglar den offentliga sektorn i
informationssamhället. Vad syftar jag då på när jag i uppsatsen talar om makt?
Jag tar fasta på den amerikanske statsvetaren Robert Dahls klassiska definition
av makt, som lyder som följer:
"A has power over B to the extent that he can get B to do something that B
would not otherwise do.”53
Enligt Dahl har alltså en aktör makt när denne kan få en annan aktör att agera på
ett sätt som den senare annars inte skulle ha gjort. Exempel på maktutövning i
denna mening är exempelvis statens makt över medborgaren eller lärarens över
eleven: den som har större möjligheter att styra händelseförlopp är den aktör
som har störst makt i den givna situationen.
Kapitlet är strukturerat på följande sätt: I del ett förs ett resonemang kring policy
och policyprocessen i informationssamhället. Därefter, i del två, diskuteras
implementering av offentlig policy och hur implementeringsprocesserna får en
ny karaktär i informationssamhället. I del tre dryftas hur implementering av
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tekniska system i organisationer sker, och olika sätt att betrakta samspelet
mellan organisation och teknik diskuteras. Slutligen, i del fyra, presenteras den
analysmodell som används i licentiatuppsatsen, där de presenterade perspektiven
på policy, implementering och teknik i organisationer vävs samman till en
enhetlig modell för att kunna analysera de empiriska resultat som presenteras i
nästkommande kapitel.

Policy – som forskningsfält och analytisk ram
Användandet av begreppet policy är ett försök att ge ett enhetligt namn till
statsvetenskapens huvudsakliga studieobjekt – maktprocesser. Med ordet policy
försöker statsvetaren fånga det där som inte riktigt låter sig fångas men som hon
ändå vill studera – hur idéer hos människor blir till debatter, lagar,
rekommendationer och praxis. Dessa (policy)processer är mångfacetterade, sker
i flera steg, och bärs ofta upp av ett komplext nät bestående av en mångfald
aktörer. Att studera policy är att studera politiska skeenden.

Vad är policy?
De flesta av oss har en initial, vardaglig, förståelse av vad policy är. Det vi då
oftast tänker oss är policy som någon form av förhållningssätt: vi föreställer oss
att policy handlar om hur en aktör förhåller sig till en viss fråga. Om vi hör att
en organisation har en jämställdhetspolicy så tänker vi oss att det finns en
nedskriven plan kring förhållningssätt och ambitioner för hur jämställdheten ska
utvecklas inom organisationen. Denna vardagliga förståelse av policy som en
plan för avsedd handling ligger nära den vetenskapliga förståelsen av begreppet.
Eva Sörensen och Jacob Torfing definierar i sin bok Theories of Democratic
Network Governance policy som:
”…the attempt to achieve a desired outcome…”54
Statsvetaren Wayne Parsons diskuterar i sin bok Public Policy – An Introduction
to the Theory and Practice of Policy Analysis55 begreppet policys natur. Han
argumenterar för att begreppet ofta hänvisar till att det finns ett syfte: En policy
uppstår när en aktör gör ett medvetet val mellan olika handlingsalternativ och
policyn syftar alltså till ett specifikt mål:
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”Above all, the modern meaning of the word, dating from the post-Second
World War period in particular, is that of policy as a rationale, a
manifestation of considered judgement.”56
En policy behöver dock inte alltid vara avsiktlig: ibland talar man om politikens
slutprodukt (ex. utbetalning av barnbidrag, tillhandahållande av sjukvård eller
utbildning) som policy, alltså det faktiska utfall policyn får när den genomförs:
”A policy may also be something which is not intended, but is none the less
carried out in the practice of implementation or administration.”57
Policy är ett centralt begrepp och studieobjekt i statsvetenskapen och handlar
alltså om hur politiska idéer kommer till uttryck, både i retorik och praktik.
Vetenskapliga studier av policy fokuserar på olika aspekter av fenomenet: de
kan behandla utformningen av ett ställningstagande likväl som den handling
som följer av ställningstagandet. Statsvetaren Elin Wihlborg skriver i sin
avhandling om dessa – som hon kallar dem – ”policybegreppets två analytiska
dimensioner” på följande sätt:
”Dels har policy ett visst innehåll och syftar till ett visst resultat. Dels är
policy en process, det vill säga den utvecklas ständigt när den genomförs
och därmed genomgår den förändring.”58
Genom att använda mig av det teoretiska begreppet policy vill jag fånga hur en
fråga hanteras eller inte hanteras av det politiska systemet. Med det politiska
systemet menar jag både de politiska organen, förvaltningen och verkställande
enheter. Nedan kommer jag att utveckla hur policybegreppet är användbart för
dessa syften genom att diskutera hur policy skapas i processer över tid, av ett
nätverk av aktörer som har olika värderingar och resurser.

Policyprocessen
Inom policyforskning föreställer man sig ofta att en policy har ett särskilt
förlopp, alltså att varje policy genomgår vissa steg.59 Många olika förslag till hur
de olika stegen i en policys livsförlopp ser ut har skapats under årens lopp,
alltsedan David Eastons systemmodell60 och Harold D. Lasswells stegmodell61
på 1950-talet. Modellerna vill peka på de olika faser en policy går igenom, detta
i syfte att göra policyprocessen greppbar, förståelig, studerbar och analyserbar.
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De faser som förekommer i modellerna varierar, men det grundläggande
mönstret är detsamma, och jag ska i det följande beskriva detta mönster
förenklat. Först formuleras ett behov (exempelvis av en grupp av medborgare,
av media, av en politiker) och den aktuella frågan förs upp på den politiska
dagordningen. Därefter fattas efter övervägande ett eller flera beslut inom det
politiska systemet. Beslutet omsätts sedan i verksamhet, det implementeras
(detta steg innebär vanligtvis att tjänstemän inom den offentliga förvaltningen
verkställer politikernas beslut). Slutligen utvärderas utfallet av policyn, vilket
kan leda till nya policybeslut, och så börjar förloppet om med en ny policy.
Policyforskare kan intressera sig för en policys hela process eller enskilda delar
därutav (ex. policyformering, implementering eller utvärdering).
Policyprocessen drivs givetvis inte av sig själv, utan av olika aktörer.62 Jag har
redan nämnt några vanligt förekommande aktörer i policyprocesser:
medborgare, media, politiker och tjänstemän. Aktörerna i policyprocessen har
olika värderingar och resurser, och relaterar till varandra med olika grad av
konflikt eller samförstånd. Ett viktigt sätt att utöva makt i policyprocessen är att
med hjälp av de resurser en aktör har tillgängliga driva på eller stoppa upp
processen. Jag kommer att diskutera detta mer utförligt nedan.
Förfarandet att dela in en policy i olika steg har givetvis utsatts för kritik.63 Det
ses som en förenklad bild av policy – politiska skeenden låter sig sällan delas in
i prydliga faser eller steg:
”The real world, critics maintain, is far more complicated and not
composed of tidy, neat steps, phases or cycles. The idea of dividing up
policy-making in such a way greatly overstates the rational nature of
policy-making and gives a false picture of a process which is not a
conveyor belt in which agenda-setting takes place at one end of the line
and implementation and evaluation occurs at the other.”64
Ett exempel är att det kan vara svårt att avgöra var policybeslutet skett. Dels kan
beslut fattas informellt och då vara svåra att spåra, dels är det inte ovanligt att en
policy formeras genom flera på varandra följande beslut under en längre
tidsperiod. Idag präglas också såväl policyformering som implementering av
policy av att en mångfald av aktörer deltar i policyprocessen (vilket diskuteras

62
63
64

Se ex. Wihlborg [2000], Söderberg [1999], Hajer & Wagenaar [2003]
Se ex. Sabatier [1999], kap. 2
Parsons [2003], s. 79

41

mer ingående nedan). Även detta bidrar till att försvåra ”spårningen” liksom
tolkningen av var, när och av vem policybeslut fattats.
Jag vill dock ändå använda bilden av policyprocessen som indelad i olika faser
som en utgångspunkt för min analys, då bilden fungerar som ett stöd både för att
strukturera det empiriska materialet och för analysen av detta. Jag delar den
uppfattning som statsvetaren Michael Hill ger uttryck för i sin bok The Policy
Process in the Modern State:
“The advantage nevertheless of a stage model […] is that it offers a way of
chopping up, if only for the purposes of analysis, a complex and elaborate
process.”65
Jag har valt att utgå från den bild av policyprocessen som Parsons presenterar i
Public Policy – An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. I
bilden ”The policy life cycle” gör Parsons en generaliserad illustration av
policyprocessen utifrån de olika typer av steg som förekommer i det flertal olika
stegmodeller som introducerades av policyforskare under 70- och 80-talet.66

Figur 3:A: Policyprocessen.67
Parsons illustration av policyprocessen ger en strukturerande teoretisk grund.
Utifrån bilden ovan, Figur 3:A, kan de empiriska resultaten diskuteras och
65
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analysen i uppsatsen får ett teoretisk grund, det vill säga de kommande
teoretiska begreppen inordnas i denna illustration.
Bilden är en god illustration av en policys livscykel. En svaghet med bilden som
jag ser det är dock att den formella beslutsfasen inte finns med explicit, alltså
den fas där exempelvis en politisk församling fattar ett inriktningsbeslut. Jag ser
det dock som att denna ryms i steget ”Val av policyalternativ”, vilket implicit
måste innefatta ett beslut.
Graden av maktanalys i policystudier varierar, men frågan om makt är essentiell
i alla steg av policyprocessen. I de första stegen av processen handlar det om
vilka aktörer som har makt att väcka frågor, definiera dessa och få dem att
hamna på den politiska agendan. Möjliga aktörer i detta steg kan vara
intresseorganisationer, lobbygrupper, enskilda medborgare, företag, politiker
och tjänstemän. I därpå följande stegen är frågan om makt aktuell när det gäller
vilken eller vilka aktörer som har privilegiet att identifiera och värdera lösningar
på den aktuella frågan, alltså vem som har makten att formulera möjliga
handlingsalternativ. Därefter, när vi har nått den punkt då policybeslut fattas
(”Val av policyalternativ”), är det givetvis centralt vem som fattar besluten.
Policyforskare kan exempelvis intressera sig för både på vilken politisk nivå ett
beslut formellt kan fattas (och om det föreligger intressekonflikter mellan olika
politiska nivåer i en specifik policyfråga) och vilka politiska partier eller grupper
som har inflytande vid beslutet. Vem som har makten i implementeringsfasen är
en klassisk fråga inom statsvetenskapen, som också kommer att diskuteras mer i
detalj senare i teorikapitlet. Frågeställningar som ofta dryftas i studier av
implementeringsfasen handlar om i vilken mån de politiska besluten verkligen är
vägledande för vad som händer i implementeringsfasen, och vilken möjlighet de
verkställande tjänstemännen (kan vara offentliganställda som ex. läkare, lärare,
socialarbetare) har att själva påverka och utforma policy. Även i
utvärderingsfasen är frågan om makt viktig; vilka aktörer som har inflytande
över utvärderingsprocessen och utvärderingsrutinerna (ex. i en offentlig
organisation) spelar roll då utvärderingarna ofta ligger till grund för nya
policybeslut, ekonomisk resurstilldelning etc.

Policyprocessens komplexitet i informationssamhället
I inledningen till licentiatuppsatsen berörde jag några kännetecken för den
offentliga sektorn i det vi kallar informationssamhället. De förändringsprocesser
som den offentliga sektorn genomgår påverkar givetvis även utformningen av
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offentlig policy. Sörensen och Torfing skriver om att samhället i allt högre grad
styrs genom arbete i nätverk, där aktörer av olika slag (offentliga, privata och
ideella) verkar, och om vilken betydelse detta får för offentlig policy. I
policyprocessen, som diskuterats ovan, deltar då allt fler olika aktörer och de
formar nätverk på olika sätt för att hantera problem, lansera lösningar, ta beslut
och implementera policy. Sörensen och Torfing betonar att de formella politiska
institutionerna minskar i betydelse när det gäller såväl utformning som
implementering av offentlig policy:
”The formulation and implementation of public policy increasingly take
place in and through interactive forms of governance involving a plurality
of public, semi-public and private actors.”68
Att andra aktörer än de offentliga är involverade i utformning och
implementering av policy är dock inget nytt (vilket också diskuterades i
inledningen till denna uppsats). Vad som är nytt är däremot…
”…that political theorists and central decision makers to an increasing
extent tend to view governance networks as both an effective and legitimate
mechanism of governance.”69
Det blir alltså mer och mer accepterat att andra aktörer än de offentliga bidrar till
utformning och verkställande av offentlig policy (ex. tillhandahållande av vård).
Detta leder till en ökad komplexitet i utformningen av offentlig policy, och
följaktligen även i studiet av densamma.

Implementering
I första delen av detta teorikapitel diskuterades policy, som är ett viktigt
övergripande teoretiskt begrepp och perspektiv för min analys. Jag nämnde
också tidigare att policyforskare kan intressera sig för olika delar av
policyprocessen, och just implementeringsfasen har ägnats mycket
uppmärksamhet inom den statsvetenskapliga forskningen. Implementering
handlar om hur policy genomförs; hur den tolkas av de implementerande
aktörerna och därigenom kommer till uttryck i handling.

Vad är implementering?
Implementering är ett av stegen i policyprocessen (jämför med Figur 3:A ovan),
och är den fas då policybeslut omsätts i handling. Den klassiska beskrivningen
av policyprocessen gör som bekant gällande att policy konstrueras i den
68
69

Sörensen & Torfing [2007], s. 3
Sörensen & Torfing [2007], s. 4

44

politiska sfären. Därefter går policyn igenom en process i den offentliga
förvaltningen, vilken kan ses som en ”svart låda”. Ut ur lådan kommer sedan
resultat i formen av handling. ”Handling” i det här sammanhanget avser det som
”händer” i den offentliga sektorn som ett resultat av policy; exempelvis
tillhandhållande av utbildning, införande av ny teknik i vården, utbetalning av
socialbidrag osv. Att studera implementering är att öppna upp den svarta lådan
och undersöka den process som sker mellan beslut och resultat. 70
Implementeringsstudier visar att det ofta finns en diskrepans mellan centrala
policymål och lokal verklighet, och har som ambition att visa varför detta
”glapp” uppstår.71
Viktigt att poängtera i sammanhanget är dock att implementering inte
nödvändigtvis hänger samman med förändring. Det är inte alltid en ny policy
som implementeras. En läroplan för förskolan exempelvis implementeras år
efter år genom att förskoleplatser tillhandahålls och verksamheten genomförs.
Implementering behöver alltså inte vara avgränsad till ett specifikt tidsspann.

Att studera implementering från toppen och från botten
När vi studerar en implementeringsprocess genom det klassiska topdownperspektivet (alltså från målsättning till resultat), talar man ibland om att
framgång kan mätas som måluppfyllelse av policy.72 Om vi är intresserade av att
mäta framgångsrik implementering på detta sätt kan vi också konstatera att olika
omständigheter påverkar graden av måluppfyllelse. Hill menar att vi kan
kategorisera dessa omständigheter i tre huvudgrupper:73
• Policyns karaktär
• Inter- och intra-organisatoriska kontexter
• Omvärlden utanför den offentliga förvaltningen
Nedan beskrivs de tre grupperna av omständigheter mer ingående.
Den första uppsättningen förutsättningar handlar alltså om policyns karaktär:
denna påverkar graden av framgång hos implementeringen. En mindre komplex
policy, som kan formuleras mer exakt, lämnar mindre utrymme för tolkning och
handlingsfrihet för aktörerna i implementeringskedjan. En sådan policy ger en
mer framgångsrik implementering jämfört med en mer komplex policy.74
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Den andra gruppen handlar om den organisatoriska kontext där
implementeringsprocessen äger rum. Man brukar framförallt intressera sig för
graden av samarbete och koordination mellan berörda aktörer. Pressman och
Wildawsky talar i detta sammanhang om ”implementation deficit”, alltså
”implementeringsunderskott”. Termen beskriver diskrepansen som uppstår som
ett resultat av otillräckligt samarbete. De hävdar att varje liten brist i samarbete
mellan de involverade aktörerna leder till små underskott, vilka genom
processen ackumuleras till ett stort implementeringsunderskott. 75 Både den
organisatoriska kontexten inom en offentlig organisation har betydelse, liksom
hur olika sådana förhåller sig till varandra.76 I vilken typ av politiskt system som
implementeringsprocessen äger rum spelar givetvis också roll. Ett federalt
system, exempelvis, ger oss ett specifikt kontextuellt ramverk vilket innehåller
särskilda villkor och förhållanden förknippade med top-down-implementering.
Ett system där andra aktörer än offentliga är involverade i
implementeringsprocessen ger också särskilda ramar för implementeringen.77
Det svenska politiska systemet utgör en specifik implementeringskontext med
dess delning av makt och resurser mellan den nationella politiska nivån och
lokala självbestämmande enheter (kommuner och landsting).
Den tredje gruppen av förutsättningar handlar om händelser och företeelser i
världen runt omkring den offentliga organisation som driver en
implementeringsprocess. Denna process påverkas givetvis av händelser utanför
den offentliga administrationen, händelser som ligger utanför de
implementerande aktörernas kontroll. Ju mer sannolikt det är att sådana
händelser kommer att påverka en specifik policyprocess, desto svårare blir det
att förutsäga resultatet av denna process.78
När vi studerar implementering försvåras detta av komplexiteten i
policybegreppet, vilket diskuterats tidigare i teorikapitlet. Det finns en rad olika
synsätt kring vad en policy är och var den skapas. Policy kan ses som de
visioner som politiker presenterar (i tal och riksdagsdebatter), men också som
slutresultatet av en policyprocess (utbetalning av barnbidrag). Det sätt på vilket
vi väljer att se policy har konsekvenser för hur vi studerar implementering.
Vilket fokus vi anlägger i implementeringsstudier varierar: Från ett intresse för
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vilka slutresultat en specifik input kommer att ge till ett intresse för
produktionsprocessen i sig, och från en utsiktspunkt på toppen till en på botten.79
Hittills har vi diskuterat implementeringsstudier ur ett top-down-perspektiv,
vilket också är det huvudsakliga perspektiv jag utgår från i licentiatuppsatsen.
Denna utgångspunkt i studiet av implementering för dock med sig ett knippe
utmaningar, av vilka många hör samman med det sätt på vilket vi betraktar
policy.
En stor utmaning som hänger samman med top-down-perspektivet är det faktum
att det inte kan ses som självklart att ”implementerare”80 verkligen arbetar med
en identifierbar enhet som vi kan referera till som en policy. Ett top-downperspektiv förutsätter vanligtvis att det finns ett beslut fattat av en central makt
(policy) som sedan ska implementeras genom en förvaltningskedja. Om vi
istället betraktar policy som slutresultatet av en implementeringsprocess sätts
vår grundläggande förutsättning ur spel, och en top-down-analys blir inte längre
ett adekvat verktyg för att studera implementeringen.81
Ytterligare en utmaning hänger samman med det politiska systemets hierarkiska
karaktär. Med en top-down-ansats antas det ofta att implementeringsanalysen
kan följa någon typ av hierarkitråd. Men det finns faror förenat med att ta för
givet att hierarki alltid existerar i de former vi förväntar oss. Å andra sidan kan
det också vara farligt att bortse från eller ignorera den betydelse hierarkisk makt
faktiskt har inom den offentliga administrationen.82
Den alternativa teoretiska ansatsen vid studiet av implementering är bottom-upperspektivet. Om top-down-perspektivet kan sägas handla om graden av lyckad
kontroll, utgår bottom-up-perspektivet från synsättet att policyprocessen inte kan
kontrolleras. Ett sätt att studera policy utifrån en bottom-up-ansats är att börja
med att studera slutresultatet av en implementeringsprocess genom att studera
implementerarnas handlingar, för att sedan spåra policyn ”baklänges” därifrån.83
I den här uppsatsen anlägger jag framförallt ett top-down-perspektiv; jag är
intresserad av vilka lokala resultat en nationell policy resulterar i. Men jag
begränsar mig inte till att enbart jämföra utfallet med målet; istället studerar jag
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hela implementeringskedjan. (I kapitel två har fallstudiens tillvägagångssätt
diskuterats ingående.) Jag vill alltså både jämföra utfallet med policymålet och
säga något om de förhållanden i implementeringskedjan som gett resultatet.
Däremot intresserar jag mig i uppsatsen inte för om en implementering kan
sägas vara ”lyckad” eller ”framgångsrik” – snarare skulle jag vilja hävda att det
är ofrånkomligt att policy förändras ”på vägen” från beslut till genomförande,
och detta faktum i sig behöver varken vara positivt eller negativt. Att studera
implementering är att försöka tränga in i de processer som sker ”på vägen” och
säga något om varför och hur policy förändras.

Implementeringsprocessen i informationssamhället
I inledningen till licentiatuppsatsen diskuterades att övergången till ett
informationssamhälle kan kopplas samman med förändrade politiska
styrningsformer. Man skulle kunna argumentera för att den traditionella topdown-ansatsen vid studiet av implementering lättast tillämpas i en klassisk,
hierarkisk government-struktur. Jag kommer nu att mycket kortfattat beskriva
vilka effekter övergången till en mer governance-liknande struktur kan få för
policy- och implementeringsprocesser.
I ett governance-system används andra typer av policyinstrument än i den
traditionella government-strukturen. Därför kallas dessa ofta för “nya” eller
”mjuka” policyinstrument. De karaktäriseras av att de är icke-reglerande, och av
att inte enbart offentliga aktörer har kontroll över dem. 84 Dessa nya
policyinstrument kan vara…
“…proposed, designed and implemented by non-state actors, sometimes
working alongside state actors, but sometimes also independently.”85
Exempel på mjuka policyinstrument är benchmarking, samreglering, frivilliga
överenskommelser om uppförande och förhandlade överenskommelser.86 De ses
som mjuka för att inslaget av makt som tvingande auktoritär styrning är svagt.
Det finns i alla mjuka styrmedel en högre grad av frivillighet, men därmed
skulle också ett svagare utfall – mindre framgångsrik implementering – kunna
väntas.
I föregående stycke diskuterades tre viktiga grupper av förutsättningar som har
stor betydelse för implementering: policyns karaktär, inter- och intra84
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organisatoriska kontexter samt omvärlden utanför den offentliga förvaltningen.87
I ett governance-system förändras alla dessa förhållanden jämfört med ett strikt
government-system.
Policyns karaktär förändras när nya aktörer får inflytande över och blir bärare av
den.88 Beroende på kontexten kan icke-offentliga aktörer vara involverade i
såväl initiering och formering som implementering och utvärdering av policy,
vilket diskuterades i uppsatsens inledning. Det kan då diskuteras huruvida det
fortfarande verkligen är en offentlig policy vi talar om, eller om den har
transformerats till något annat. Både implementering och studiet av
implementering förändras när policy förändras. En policy som skapas i ett brett
nätverk i samarbete mellan – exempelvis – den nationella politiska nivån, lokala
myndigheter, ett brukarråd, ett privat företag och en politisk intressegrupp kan
förväntas skilja sig från en policy som formerats enbart i politik- och
förvaltningssfären.
Oavsett hur vi väljer att karaktärisera ett politiskt system är det vanskligt att
studera byråkratiska processer eller undersöka policyutfall enbart med fokus på
vad som gjorts inom den offentliga administrationen. 89 Som vi diskuterat
tidigare kan ”lyckad” implementering i ett top-down-perspektiv ses som lika
med att utfallet är så likt det ursprungligen uppsatta målet som möjligt, och
graden av samarbete och koordination mellan berörda aktörer har betydelse för
hur lyckad implementeringen blir. Om vi tänker oss ett strikt governmentsystem finns där olika aktörer (exempelvis centrala och lokala myndigheter) som
potentiellt skulle kunna arbeta mot olika mål och/eller ha dolda agendor. I ett
governance-system är aktörsnätverket kring en policy än mer komplext, då fler
aktörer är inblandade. I ett policynätverk där aktörer kan drivas av alla typer av
motiv (ex. ekonomisk vinst, en önskan att arbeta för det allmännas bästa,
individ- eller gruppintressen, politiska eller religiösa skäl), är utmaningarna
kring samarbete och koordination mellan aktörerna stora.
Den tredje och sista gruppen av förutsättningar som påverkar hur ”lyckat”
utfallet av en implementeringsprocess blir handlar om världen utanför den
offentliga förvaltningen. I ett governance-system byggs denna värld in i
policyprocessen (vilket diskuterats tidigare i uppsatsen). Där finns inte längre en
tydlig åtskillnad mellan olika sektorer i samhället när det gäller vilka uppgifter
87
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och ansvarsområden de olika sektorerna ska ha, och linjen mellan offentligt och
privat är svag. Denna situation innebär både hot och möjligheter. Å ena sidan för
policynätverk samman offentliga aktörer med andra samhälleliga aktörer, vilket
för den offentliga sektorn skulle kunna resultera i ökad information om och makt
över dessa aktörer. Å andra sidan ökar samtidigt möjligheterna för det motsatta.
Men trots att vissa aktörer förs närmare den offentliga förvaltningen, finns där
fortfarande en avsevärd mängd ”omvärld” kvar, som inte direkt är en del av
policyprocessen och som är svår att påverka. Med andra ord kvarstår problemet
med bristande kontroll över omgivningarna i stor utsträckning.
När en nationell policy ska bli lokal verklighet (i ex. landsting eller kommuner),
måste konkretiserande beslut fattas på lokal nivå för att implementeringen ska
kunna ske. Jag skulle i likhet med Wihlborg vilja hävda att
implementeringsfasen är en process i sig:
” […] jag vill driva tanken att i implementeringsfasen så vidtar ett nytt
konkretiserande beslut, en implementering av ett givet och avgränsat
projekt, vilket sedan utvärderas för att eventuellt ytterligare redigeras
genom ytterligare ett varv i implementeringsloopen.”90
Alltså kan vi tänka oss implementeringsprocessen som en egen cykel, vilket
illustreras i bilden nedan.

Figur 3:B: Implementeringsprocessen.91
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Bilden av implementeringsprocessen ovan tar vid i implementeringssteget av
policyprocessen, och kan ses som en utveckling av detta steg. Cirklarna går in i
varandra vid det första genomförandesteget i bilden ovan. För att kunna
implementera en policy i en lokal offentlig organisation behöver policyn tolkas
och konkretiseras utifrån den lokala kontexten. Innan genomförandet kan ske
behöver alltså ”igångsättningsbeslut” tas, grundade i lokal kunskap. Därefter
sker själva införandet, där den övergripande policyn iscensätts på den lokala
scenen. Implementeringscykeln snurrar sedan vidare genom att verksamheten
utvärderas, justeras och fortsätter i modifierad form. Så småningom kan nya
direktiv och policyer ”uppifrån”, exempelvis ny lagstiftning, skicka in nya
signaler i implementeringscykeln och ger då upphov till nya beslut och därpå
följande förändringar i verksamheten. Det finns en särskild poäng i att se
implementeringsprocessen som just cyklisk snarare än linjär: Ofta är
implementering av policy i offentliga organisationer inte en engångsföreteelse
som äger rum på en raksträcka, utan snarare en upprepande formativ process. Ett
exempel är implementering av läroplaner inom skolväsendet: dessa iscensätts
om och om igen varje nytt läsår.

Teknik och organisation
I föreliggande studie studeras en policy som handlar om användandet av teknik i
offentliga organisationer och hur denna implementeras i en lokal offentlig
organisation. Hitintills i teorikapitlet har jag diskuterat policy och
implementering allmänt, men ännu inte berört från vilka utgångspunkter jag vill
studera teknik i organisationer. I denna del av teorikapitlet identifierar jag vägar
för att studera samspelet mellan teknik – mer precist IT – och organisation.

Perspektiv på det tekniska och det sociala
Redan i diskussionen kring definitionen av IT-begreppet i inledningen till
licentiatuppsatsen konstaterade vi att IT inte bara handlar om ”maskiner”, utan
också om vad vi kan göra med dessa och vilka förväntningar vi bygger upp
kring dem. Jag ser det som att tekniken konstrueras socialt i flera lager.92 Dels
konstrueras tekniska artefakter, i detta fall IT-system, de facto av människor: de
professionella som utvecklar tekniken bidrar på ett mycket konkret sätt till
utformningen av IT-systemen, präglat av dessas egna föreställningar och
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övertygelser om bla. i vilken miljö och på vilket sätt IT-systemet kommer att
användas. Dels konstrueras IT-systemet av den organisation där det används,
både på individnivå och på organisatorisk nivå. Den enskilda användaren får
genom att få information om, prata om och använda IT-systemet (kanske
dagligen) en bild av IT-systemet och en föreställning om dess möjligheter (som
inte nödvändigtvis behöver överensstämma med kollegornas föreställningar om
IT-systemets möjligheter). På en organisatorisk nivå skapas bilder av och
föreställningar om IT-systemet på flera olika sätt: Dels kan ledningen eller ITavdelningen i en organisation (ex. ett företag eller ett landsting), ibland med
draghjälp av externa konsulter och samarbetspartners, anstränga sig för att
förmedla en särskild bild av IT-systemet och vilka (positiva) förändringar som
hänger samman med införandet av ett nytt system. Dels konstrueras IT-systemet
kontinuerligt genom det sätt på vilket användarna behandlar och pratar om
systemet (med varandra, kunderna, chefen eller patienterna) i det dagliga
arbetet. I alla dessa konstruktionsprocesser spelar givetvis den mer generella
konstruktionen av IT i samhället en väsentlig roll: hur IT framställs i media,
familjen, i samtal grannar emellan eller i det mer offentliga samtalet har
betydelse för hur aktörerna i en specifik organisation sedan förhåller sig till IT i
sin profession.93 Sammanfattningsvis ser jag de tekniska artefakterna som reella
och ytterst påtagliga, men de tilldelas olika socialt konstruerade betydelser i
flera skikt.
Det finns dock olika sätt att betrakta IT på, och synen på IT och det sätt på vilket
IT teoretiseras skiljer sig givetvis åt mellan olika studier. Orlikowski och Iacono
i artikeln Research Commentary: Desperately Seeking the ”IT” in IT Research –
A Call to Theorizing the IT Artifact 94 tycker sig inom
informationssystemforskningen kunna urskilja fem olika sätt att behandla IT
på95:
1. Synen på teknologi som ett verktyg. (The Tool View)
IT är enligt detta synsätt ett verktyg som förväntas göra det som dess
utvecklare avsåg. Det kan handla om att utföra vissa arbetsuppgifter, öka
produktiviteten eller underlätta social interaktion.
2. Proximalsynen. (The Proxy View)
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Istället för att studera artefakten direkt läggs fokus på andra aspekter i
organisationen som man tänker sig kan representera IT-artefakten, som
individers uppfattningar om tekniken eller hur stor andel av
organisationens budget som går till IT-satsningar.
3. Ensemblesynen. (The Ensamble View)
Den tekniska artefakten ses som en del av ett paket, där även de andra
komponenter ingår som krävs för att artefakten ska fungera i en
socioekonomisk kontext. Dessa komponenter kan exempelvis vara
utbildad personal och organisatoriska arrangemang.
4. Den datamässiga synen. (The Computational View)
Här ligger fokus på vilken kraft den tekniska artefakten har: vilken
kapacitet som artefakten har för att exempelvis presentera, lagra och
överföra information. Denna syn är vanlig i studier som handlar om att
praktiskt utveckla IT-lösningar.
5. Den formella synen. (The Nominal View)
I studier där symbolsynen kommer till uttryck nämns IT, men framförallt
som en del av en bakgrundsbeskrivning. Utmärkande för symbolsynen är
att IT-artefakter varken beskrivs eller teoretiseras. De utgör alltså varken
den beroende eller oberoende variabeln, utan är relativt osynliggjorda.
Dessa olika synsätt representerar alltså hur forskare behandlar IT i vetenskapliga
studier. I analyser av policy och implementering läggs ofta stort fokus på aktörer
och institutionella arrangemang för att förklara händelseförlopp, och därför
faller det sig för mig naturligt att i denna studie använda mig av en ensemblesyn
på tekniken. Ensemblesynen ligger också väl i linje med argumentationen ovan
för att IT är beroende av och utvecklas i en typ av symbios med den aktuella
sociala kontexten. Då ligger det också nära till hands att betrakta tekniken som
inbäddad:
”Genom att se teknologin som ett inbäddat system framhålls således att ITsystemet utvecklas, eller växer fram, i en komplex och dynamisk social
process.”96
Jag beskrev i uppsatsens inledningskapitel att IT inte bara ”består” av de
tekniska artefakterna, utan även av de möjligheter och föreställningar om
möjligheter som kommer med tekniken. Själva den tekniska artefakten kan
utvecklas i en social process, men också föreställningarna om systemet och
vilken roll det får/tilldelas i organisationen växer fram och kan förändras över
tid.97
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Orlikowski & Scott diskuterar i artikeln Sociomateriality: Challenging the
Separation of Technology, Work and Organization tre olika sätt att betrakta
teknik och organisation. Ett sätt är att se teknik som avskilda och distinkta
enheter med tydliga gränser. Detta synsätt kommer ofta till uttryck i studier där
tekniken utgör den oberoende variabeln som förväntas ge vissa, ofta
förutbestämda, effekter i organisationen.98 Det andra synsättet som Orlikowski
och Scott diskuterar präglas av en ensemblesyn på teknik, där aktörer och teknik
ses som relaterade till varandra:
”…where actors and things are seen to be related through a reciprocal and
emergent process of interaction, leading over time to co-evolved or
interdependent systems.”99
Här ses tekniken som en beståndsdel i en organiseringsprocess, och fokus ligger
på interaktionen mellan organisation (eller individer) och tekniken. Tekniken ses
inte som en oberoende variabel, men heller inte som en beroende sådan:
tekniken påverkar organisationen och organisationen påverkar tekniken. Det
tredje synsättet som diskuteras i artikeln går ut på att se det sociala och det
materiella som oupplösligen sammankopplade. Orlikowski och Scott kallar
följaktligen detta synsätt för ”sociomateriality”. Sociomaterialisten ser teknik
och organisation som totalt sammanvävda, och menar att vi inte längre kan
förutsätta tidigare förgivettagna gränser.100 Med detta tredje synsätt handlar det
alltså inte längre om organisation och teknik som två åtskilda entiteter, men det
handlar heller inte om en ensemblesyn på teknik där tekniska artefakter och
aktörer ingår. Orlikowski och Scott uttrycker det på följande sätt:
”From this perspective, people and things only exist in relation to each
other […]. In other words, entities (whether humans or technologies) have
no inherent properties, but acquire form, attributes, and capabilities
through their interpenetration. This is a relational ontology that presumes
the social and the material are inherently inseparable.”101
Orlikowski och Scott presenterar alltså här olika sätt att förstå och teoretisera
kring det sociala och det materiella: det handlar om olika synsätt vi kan anlägga
när vi studerar teknik, arbete och organisation. Utgångspunkten i föreliggande
studie ligger snarast närmast det andra av de tre synsätt som Orlikowski och
Scott presenterar: teknik och organisation påverkar varandra och ger varandra
betydelser; efterhand utvecklas de tillsammans och kan bli ömsesidigt beroende
av varandra.
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I den nätverksorienterade implementeringsanalys jag gör i denna uppsats väljer
jag att betrakta tekniken som en aktör bland de andra. Vid studiet av offentlig
policy i informationssamhället hör det också till undantagen att ”den sociala
kontexten” består av enbart en aktör. Tekniken finns alltså i ett nätverk av
aktörer som kan vara mänskliga (privata och offentliga organisationer, olika
enheter inom en organisation osv.) eller icke-mänskliga (ex. IT-system). Jag
fokuserar i analysen på relationen mellan alla dessa aktörer, och hur de med
hjälp av sina respektive resurser påverkar varandra.
För att kunna säga något betydelsefullt om teknik i organisationer och samspelet
däremellan är det dock inte tillräckligt att vara medveten om att teknik är socialt
konstruerad och att teknik och social kontext påverkar varandra. Vi behöver
också ha kunskap om hur de påverkar varandra, vilket behandlas i nästa avsnitt.

Struktur, aktör och handling
Inom informationssystemforskning används ofta Giddens struktureringsteori
som en modell för att förklara hur teknik och organisation påverkar varandra.102
Struktureringsteorin beskriver ett förhållande mellan aktör och struktur:
”Enligt Giddens struktureringsteori möjliggörs och begränsas aktörers
handlande – vilket inbegriper både praktiska handlingar och prat – av
rådande strukturer.”103
Kortfattat innebär teorin att sociala sammanhang är att betrakta som en dualitet
mellan struktur och handling, där struktur och handling påverkar varandra
genom modaliteter:
”The theory of structuration recognizes that human actions are enabled
and constrained by structures yet that these structures are the results of
previous action.”104
Giddens menar att strukturer består av tre dimensioner (meningsskapande,
makt/dominans och legitimering), som via modaliteter (tolkningsscheman,
möjligheter/resurser och normer) omtolkas till interaktion/handling
(kommunikation, maktutövning och sanktioner).105
Myreteg anser att struktureringsteorin inte är omedelbart tillämpbar i en
empirisk studie, utan snarare är att betrakta som en ontologisk utgångspunkt.
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Dock ser hon Giddens syn på modaliteter som en fruktbar utgångspunkt för att
studera val och införande av affärssystem, då hon menar att denna syn kan ge en
bas att stå på för en tolkande ansats:
”Som forskare bör vi sträva efter att, i dessa sammanhang, gå ett steg
bakom de aktiviteter som kan iakttas. På så sätt kan en forskare söka de
maktrelationer (deltagande), föreställningar och normuppfattningar som
utgör såväl begränsningar som möjligheter till aktörernas handlingar vid
varje tidpunkt.”106
Myreteg presenterar i sin avhandling ett slags paket med operationaliserade
teoretiska modeller som har sin utgångspunkt i Giddens struktureringsteori, men
som är anpassade till hennes egen studie om aktörsgrupper och affärssystem.
Orlikowski har på liknande sätt (och långt tidigare än Myreteg) gjort en
operationalisering av Giddens struktureringsteori tillämpbar på studiet av teknik
i organisationer. I artikeln The duality of technology: rethinking the concept of
technology in organisations presenterar hon en teknikstruktureringsteori
(structurational model of technology). Orlikowski argumenterar för att ett
teknikdeterministiskt synsätt (tekniken har vissa förutbestämda effekter på
organisationen) inte är fruktbart på egen hand, men det är å andra sidan inte det
socialdeterministiska (synen på teknik som utfallet av strategiska val och social
handling) heller. Hennes teknikstruktureringsmodell bygger istället på synsättet
att båda dessa perspektiv på teknik är viktiga och bör tas i beaktande.107 Centralt
i modellen är konceptet teknikens dualitet (the duality of technology), som
innebär att tidigare synsätt på teknik (som ”objective force” eller ”socially
constructed product”) upprätthåller en falsk dikotomi:
”Technology is the product of human action, while it also assumes
structural properties. That is, technology is physically constructed by
actors working in a given social context, and technology is socially
constructed by actors through the different meanings they attach to it and
the various features they emphasize and use.”108
Orlikowski och Myreteg ger alltså båda exempel på hur struktureringsteorin
konkret kan användas för analys i studier av teknik och organisation. Flera
teoribildningar som är vanligt förekommande inom statsvetenskapliga studier
(ex. nätverksteori, rational choice och nyinstitutionalism) rör på ett liknande sätt
förhållandet mellan struktur och handling (eller snarare aktör).
Struktureringsteorin är som jag ser det (och som Myreteg skriver i sin
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avhandling) en slags institutionalism: Agerande i en organisation präglas av dess
sociala kontext, som består av flera olika komponenter: regler, rutiner, normer,
hierarkier, föreställningar, tidigare fattade beslut osv. Det som förefaller särskilt
tilltalande i struktureringsteorin är att den samtidigt betonar den inverkan som
handlande har på strukturen, och att den dessutom försöker förklara hur
påverkan mellan handling och struktur ser ut, snarare än att bara konstatera att
den finns där.
	
  
I uppsatsen ansluter jag mig till Myretegs tolkning att Giddens
struktureringsteori inte är omedelbart tillämpbar i sin helhet, utan snarare kan
fungera som en ontologisk utgångspunkt, där Giddens syn på modaliteter kan ge
en bas att stå på för en tolkande ansats. Det är också så jag avser använda
struktureringsteorin i denna uppsats: den utgör här en inspirationskälla för
analysen av samspelet mellan struktur och aktörer. Jag skrev ovan att Giddens
menar att strukturer består av tre dimensioner (meningsskapande,
makt/dominans och legitimering), som via modaliteter omtolkas till
interaktion/handling. Med grund i struktureringsteorin, och med särskilt fokus
på maktaspekter, kommer jag i min senare analys att kunna säga något om
varför just systemet Cosmic valdes och varför införandeprojektet utformades på
det sätt som skedde. Det finns givetvis förklaringar till detta som står att finna i
normer och föreställningar kring IT (hos olika aktörsgrupper inom landstinget), i
vilken mån olika aktörsgrupper deltog i val och planering av införandet, vilka
beslut som tidigare fanns fattade inom området, vilka rutiner som fanns inom
olika vårdområden osv. Struktureringsteorin ger också en grund för att – som
Myreteg diskuterar – kunna förklara hur IT-systemet, Cosmic, bäddas in i och
blir en del av organisationen, LiÖ, och alltså slutligen utgör en del av strukturen.

Aktörsgrupper och maktdimensioner
Jag ska nu ägna de aktörer som finns i en organisation tillsammans med
tekniken lite extra uppmärksamhet. I uppsatsen betraktar jag dessa som grupper
eller kategorier av aktörer för att inte särskilt fokusera enskilda individer. Jag
använder därför på samma sätt som Myreteg begreppet aktörsgrupper för att
inte betrakta den studerade organisationen som en homogen grupp, utan istället
som uppbyggd av flera sekundärgrupper.109 Begreppet sekundärgrupper kommer
av Giddens klassificering av olika grupper, där en sekundärgrupp är en grupp
där…
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”…relationerna framförallt är formella (t ex en kommitté eller en
klubb).”110
Myreteg kallar alltså dessa grupper inom organisationen för aktörsgrupper. Som
jag förstår Myreteg menar hon att detta synsätt är användbart då hon vill studera
och analysera just olika intressen, krav och behov i organisationen.111
Det är viktigt att ”plocka sönder” (dekonstruera) den organisation vi studerar,
och lyfta fram och problematisera att det inom en och samma organisation kan
finnas individer och grupper som har olika inställning till teknik och därmed
även agerar olika i relation till densamma. Konflikter uppstår ofta inom en
organisation vid införandet av ett affärssystem, vilket bland annat kan ha sin
grund i att förändringar av informationssystem rubbar maktbalanser112.
De olika aktörsgrupperna har olika maktresurser, och en och samma aktör kan
även ha olika stort inflytande i olika delar av en policy- eller
implementeringsprocess. Exempelvis kan en aktörsgrupp (ex. ett
landstingsfullmäktige) ha stort inflytande vid den retoriska utformningen eller
tolkningen av en policy, medan en annan aktörsgrupp (ex. en vårdenhet i ett
landsting) kan ha en avgörande roll vid utförandesteget.
Det är min ambition att i uppsatsen dekonstruera landstinget som organisation i
den meningen att jag kommer att utmana föreställningen om landstinget som en
organisation och som en enhetlig aktör, och istället visa på det flertal
aktörsgrupper som agerar i organisationen.

Sammanfattningsvis om att studera teknik i
organisationer
Sammanfattningsvis, således, måste vi för att förstå hur ny teknik används och
vilka effekter den får förstå vilket socialt sammanhang den har skapats i och för,
och i vilken social verklighet den används. Rådande strukturer (ex. rutiner och
värderingar i en organisation) påverkar utformning, användning och attityder till
både specifika affärssystem och till IT i stort, samtidigt som det omvända
förhållandet råder. Tekniken påverkar alltså rådande strukturer i en organisation.
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Samtidigt är det viktigt att förstå att en organisation inte nödvändigtvis är en
homogen grupp, utan att det inom samma organisation kan finnas olika och
motstridiga normer och värderingar, vilket har betydelse för IT-utvecklingen
inom organisationen. Dessas inbördes maktförhållanden spelar roll för hur ny
teknik tas emot och hanteras.
Jag skulle vilja sammanfatta hur ny teknik interagerar med en organisation med
hjälp av en bild av det jag väljer att kalla praktikprocessen:

Bild 3:C: Praktikprocessen.
Bilden illustrerar på ett mycket förenklat sätt förloppet när ny teknik
introduceras i en organisation. Illustrationen har utarbetats (av mig) för att kunna
fungera som en slags generalisering eller sammanfattning av de teorier kring
mekanismer när ny teknik introduceras i organisationer som presenterats i
teorikapitlet. Efter introduktionen av ny teknik börjar densamma användas i
organisationen, och vinner över tid acceptans. Teknik och organisation kommer
att påverka varandra och ger varandra betydelser; efterhand utvecklas de
tillsammans och kan bli ömsesidigt beroende av varandra. Tekniken ”bäddas in
i” eller ”sammanflätas med” det organisatoriska systemet.
På samma sätt som implementeringscykeln är en utveckling av ett av stegen i
policyprocessen är praktikcykeln en utveckling av det andra genomförandesteget
i implementeringsprocessen. Införandet av ny teknik behöver som diskuterats
inte alltid vara oproblematiskt och accepteras direkt i en organisation, snarast är
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det mera regel än undantag att ett visst motstånd finns. Illustrationen visar också
att en organisation genomgår en liknande process för varje teknisk nyhet som
introduceras: som jag snuddat vid tidigare i kapitlet är det alltid en process som
är mer eller mindre kostsam i tid och intressekonflikter när ny teknik införs.

Analysmodell
I detta avsnitt presenterar jag den analysmodell som används i
licentiatuppsatsen, där de presenterade perspektiven på policy, implementering
och teknik i organisationer vävs samman till en enhetlig modell för att kunna
analysera de empiriska resultat som presenteras i nästkommande kapitel.
Ett genomgående tema i de teoretiska byggstenar jag presenterat i kapitlet är
makt: makten att driva på eller stoppa upp processer. Det är aktörernas makt i
relationer till varandra som står i fokus, och aktörerna kan ha makt att driva på
eller bromsa processer. I de första stegen av policyprocessen handlar det om
vilka aktörer som har makt att väcka frågor och få upp dem på dagordningen. I
kommande steg är frågan om makt aktuell när det gäller vilken eller vilka
aktörer som har privilegiet att formulera möjliga handlingsalternativ. Därefter,
när vi har nått den punkt då policybeslut fattas, är det givetvis centralt vem som
fattar besluten. I implementeringsprocessen finns ofta en maktkamp om hur
policy ska tolkas och verkställas: här sker mötet mellan visioner och lokal
verklighet. Olika aktörer verksamma i implementeringsfasen kan ha motstridiga
målsättningar och normer. När det handlar om införandet av ny teknik kan det
inom en och samma organisation finnas individer och grupper som har olika
inställning till teknik och därmed även agerar olika i relation till densamma.
I detta teorikapitel har jag beskrivit tre olika processer: policyprocessen,
implementeringsprocessen och praktikprocessen. I nedanstående bild illustreras
hur dessa är relaterade till varandra.
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Figur 3:D: De tre processernas relation till varandra: PIP-modellen.
Varje cirkel i bilden ovan motsvarar en av de teoribitar kring policy,
implementering samt teknik och organisation som har presenterats i det här
kapitlet. Avsikten med bilden är att visa hur dessa teoribitar hänger ihop. Jag har
argumenterat för att implementeringsprocessen är värd en egen cirkel, då den är
en process för sig: Implementeringen är en fas i policyprocessen, men med sin
egen specifika karaktäristik och sitt cykelbetonade förlopp. Att lyfta fram
implementeringsfasen som en egen process i förhållande till policyprocessen
(men sammanlänkad med denna) är ett steg på vägen mot att konkretisera och
konceptualisera innehållet i denna fas. Praktikprocessen slutligen är väl
beskriven i vetenskapliga verk inom flera discipliner, men poängen här är att
visa att den är både cyklisk och sammanlänkad med implementeringsprocessen.
Implementeringsprocessens genomförandefas genererar en egen process ”ute på
golvet” i verksamheten, där teknik och organisation möts, interagerar och så
småningom blir allt mer beroende av varandra. Pilarna i bilden visar på rörelsen
i de olika cykliska processerna. Denna rörelse skapas av de aktörer som befolkar
processerna. Det är aktörerna (organisationer, grupper, individer) som driver alla
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de tre processerna framåt, hela tiden i relation till och i interaktion med rådande
organisatoriska och tekniska strukturer. Nästa kapitel kommer att koncentreras
just kring att identifiera de olika aktörer som agerat i de studerade processerna.
Illustrationen med de tre cirklarna ovan kan sägas utgöra svaret på den första av
de frågor som ställdes i inledningen till uppsatsen: Hur kan policy-,
implementerings- och praktikprocesser förstås som integrerade processer?
Statsvetare intresserar sig ofta för policy och implementering, men mera sällan
för hur teknik och organisation interagerar med varandra. Informatiker och
sociologer däremot intresserar sig för samspelet mellan det sociala och det
materiella (i olika typer av organisationer), men tenderar att lägga mindre vikt
vid de unika processer som föregår introducerandet av ny teknik i offentliga
organisationer. Introduktion och användande av ny teknik existerar dock inte
fristående – dessa fenomen är en del av politiska processer och hänger samman
med större samhällsförändringar. Jag menar att för att kunna studera införandet
av ny teknik i offentliga organisationer behöver vi dels använda oss av alla dessa
tre teoridelar, dels se att de är hoplänkade. Med hjälp av de tre cirklarna, som jag
kallar PIP-modellen (Policy, Implementering och Praktik), får jag verktyg för att
gå på djupet med att synliggöra och förklara de processer som sker mellan
politiska visioner och det lokala praktiska utfallet. Min ambition är att inte bara
kunna säga något om början och slutet, utan också något om resan däremellan.
PIP-modellen kan också ses som ett exempel på hur empiri kring teknik i
offentliga organisationer kan studeras: Med en utgångspunkt i nationella
visioner, via en konkretiseringsprocess i en lokal myndighet, till den faktiska
teknikanvändningen ute i verksamheten. De olika cirklarna i modellen kommer
genom uppsatsen att ”fyllas på” med empiriskt material – modellen
tillhandahåller en bas för att strukturera, förklara och analysera det empiriska
materialet.
Ett genomgående tema i alla de tre huvudsakliga ”teoretiska byggstenar” som
presenteras i teorikapitlet och ingår i PIP-modellen är makt. När aktörer utövar
makt i PIP-modellen gör de det genom att skynda på, sakta ner eller stanna
någon av cirklarna. Ambitionen är att modellen ska kunna ge ett bidrag till en
analys av vilka aktörer som har makt i de förändringsprocesser som präglar den
offentliga sektorn i informationssamhället. Genom att se de tre processerna som
delvis separata, delvis sammankopplade, så kan vi också öka vår förståelse av
den komplexitet offentlig policy ”lider av” i informationssamhället.
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Kapitel 4
Berättelsen om Cosmic – aktörerna
identifieras
I detta uppsatsens fjärde kapitel kommer berättelsen om den empiriska studien
in. Erfarenheterna från fältstudien kommer att presenteras genom att den andra
av uppsatsens fyra frågeställningar: ”Vilka aktörer finns i de studerade
processerna?” besvaras. Ambitionen med kapitlet är att ge en översiktlig,
kronologisk och sammanfattande bild av de studerade processerna – från de
politiska visionerna om IT-användning i vården på nationell och lokal nivå till
det vardagliga användandet av IT-systemet. Kapitel fem och sex har en starkare
analytisk ansats, medan jag i detta kapitel målar upp en mer överskådlig bild av
berättelsen om Cosmic i Landstinget i Östergötland.

Inledning
Berättelsen om Cosmic framställs i detta kapitel, efter en kortfattad beskrivning
av artefakten i sig, i kronologisk ordning. För att bringa ordning i den mängd
empiriska data som fallstudien genererat har jag valt att dela in berättelsen i tre
olika huvudsakliga faser. Ett centralt fenomen som studerats inom ramen för den
genomförda fallstudien har varit det landstingsprojekt som ägnades åt att införa
det nya IT-systemet Cosmic i verksamheten. Detta projekt kallades PJ08
(Patientjournal 2008). Men den genomförda studien sträcker sig – som
diskuterats i metodkapitlet – längre än så åt båda håll i tiden. De tre faser
berättelsen är indelad i är således ”före”, ”under” och ”efter” PJ08. Kapitlet
avslutas med en sammanfattande och strukturerande illustration av vilka aktörer
som varit aktiva under de tre olika faserna av de studerade processerna, för att
därigenom ge ett sammanhållet svar på den andra frågeställningen.

Cosmic – huvudaktören presenteras
För att ge en grundläggande förståelse av vad IT-systemet Cosmic ”är” och vilka
egenskaper det har inleds alltså kapitlet nu med att presentera artefakten Cosmic.
IT-systemet Cosmic levereras av det svenska företaget Cambio Healthcare
Systems AB. Cambio etablerades i Linköping 1993 och hade 2010 cirka 180
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medarbetare verksamma vid kontoren i Linköping, Stockholm, Sri Lanka och
Reading (UK).113 Cambio kallar Cambio Cosmic för ett ”eHälsa-system”, och
detta lanserades 2001. Jag kommer i fortsättningen referera till Cosmic som ett
vårdinformationssystem.
Enligt Cambios egen utsago är Cosmic…
”…Sveriges största och snabbast växande system för vården […].”114
År 2010 hade Cambio sålt Cosmic till sju svenska landsting och ett antal privata
vårdföretag i Sverige. De sju landstingen som använder Cosmic är, förutom
Östergötland, Landstinget i Kronoberg, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget i
Värmland, Landstinget i Jönköpings Län, Landstinget i Kalmar samt
Landstinget i Västmanland. Cosmic har även sålts till kunder i Danmark och
England.115
Cosmic beskrivs av tillverkaren och leverantören Cambio som ett ”komplett
systemkoncept med patienten i fokus” innehållande funktionalitet för
patientadministration och kliniskt vårdstöd. Till systemet finns också
funktionalitet för att hantera olika typer av statistik.116
Funktionalitet för patientadministration innefattar processen från en första
vårdkontakt till slutförd behandling. Detta inkluderar registrering av
vårdkontakter, kassa, in- och utskrivning, förflyttning av patient, uppföljning,
hantering av operationskoder och tidredovisning. I patientadministration
innefattas också planeringsfunktioner för kontakten mellan patienten och
vårdgivaren i olika vårdsituationer (exempelvis tillgång till vårdåtgärder,
schemaläggning, väntelista och tidbok).117
Funktionalitet för kliniskt vårdstöd innefattar patientjournal, remisshantering,
läkemedel, stöd för mödravård, operation, akutvård, psykiatri samt länkar till
kommunal äldreomsorg. Utöver detta erbjuds också bland annat funktionalitet
för att integrerat med patientjournalen elektroniskt hantera diktat,
meddelandefunktioner etc.118
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Den grundläggande tanken med Cosmic är, enligt Cambio, integrerande – ett ITsystem för hela vårdorganisationen och en journal för varje patient:
”Cambio COSMIC är ett vårdadministrativt system som täcker hela
vårdkedjan - från primärvård till slutenvård. Grundtanken med Cambio
COSMIC är enkel: öppenhet och flexibilitet. Men för oss är högteknologi
bara ett medel för att nå målet: en mänskligare sjukvård. Vi tycker bland
annat att en patient ska ha EN journal genom hela livet och genom hela
vården.”119
I marknadsföringsmaterial för systemet betonas också kundnytta i form av
”högre kvalitet och effektivitet i vårdarbetet”, ”Effektivare samverkan och
kortare ledtider i vårdprocesserna.” samt ”Ökad delaktighet för patienten.” 120
I Landstinget i Östergötland (LiÖ) möjliggör IT-systemet Cosmic att
journalföringen kring en patient blir en och samma i hela landstinget. Tidigare
var journalen inte knuten i första hand till patienten, utan till den vårdenhet där
patienten fått vård. Inom slutenvården (sjukhus) har journalen förts på papper,
och vid behov har dessa fått skickas fram och tillbaka mellan olika enheter inom
landstinget. I primärvården (vårdcentraler) har journaler i flera år förts i ett ITsystem, men dessa system har varit lokala på respektive vårdcentral. De har
alltså inte varit integrerade med varandra och därför inte kunnat utbyta
information. När det har funnits behov av att skicka patientinformation vidare
(till andra vårdcentraler eller till en klinik på ett sjukhus) har tillvägagångssättet
alltså varit att skriva ut journalen och sedan skicka iväg den. Med Cosmic är
patientinformationen istället knuten till patienten, och informationen kan nås
från alla anslutna enheter inom landstinget. Cosmic används dock inte enbart för
att dokumentera patientinformation. Systemet används också bla. i kassorna på
vårdcentralerna (ex. finns dagens besökslista i Cosmic, och där registreras också
patientens betalning av vårdbesöket), för schemaläggning av vårdkontakter och
för statistik och verksamhetsuppföljning. Cosmic är alltså ett omfattande system
tillämpat i en stor och komplex organisation med en verksamhet av kritisk
karaktär.121
Efter att nu kort ha beskrivit själva den tekniska artefakten Cosmic övergår jag i
det följande till att beskriva de studerade processernas förlopp under de tre i
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inledningen till detta kapitel presenterade faserna – före, under och efter
införandeprojektet PJ08.

Före – bakgrund och upptakt
Den nationella visionen kring IT i offentliga
organisationer
Nationell IT-strategi
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom 2004 överens
om att upprätta en nära samverkan kring IT-utvecklingen inom vård och omsorg.
2005 tillsattes en nationell ledningsgrupp bestående av representanter från flera
centrala aktörer: Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting,
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink. Dessa utarbetade
tillsammans ett dokument som kallas Nationell IT-strategi för vård och
omsorg.122 Strategin fastställdes 2006 dels genom beslut i Landstingsförbundets
och Svenska Kommunförbundets styrelser, dels av regeringen. Efter strategins
fastställande har alla landsting i Sverige beslutat att anta strategin.123
Aktörerna berättar i förordet till strategin att de…
”…gemensamt utarbetat och enats om grundläggande principer för
nationell samverkan på IT-området för att stödja den fortsatta utvecklingen
och förnyelsen av vård och omsorg.”124
De argumenterar för att en sådan strategi är nödvändig för att nyttjandet av IT i
vården ska bli mer produktivt. Genom att använda IT strategiskt kommer det bli
lättare att tillhandahålla en säker, tillgänglig och effektiv vård. 125 Den
övergripande vision som presenteras i strategin är följande:
”Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter god och säker
vård och bra service. Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och
anpassa vården till varje patients behov. IT används som ett strategiskt
verktyg i alla delar av vården och de samlade vårdresurserna utnyttjas på
ett mer effektivt sätt:
• Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig
information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De
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erbjuds bra service och är delaktiga i vården utifrån individuella
förutsättningar.
• Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och
samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och
underlättar deras dagliga arbete.
• Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att
följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för
verksamhetsstyrning och resursfördelning.”126
En viktig poäng i strategin är att patientinformation ska vara knuten till den
individ den berör, och inte till en särskild enhet inom vården:
”Patientinformationen följer medborgaren oavsett var, när och av vem
man fått vård och omsorg, och oavsett om man kontaktar vården från sin
sommarstuga, från arbetsplatsen eller under utlandssemestern.”127
Strategin präglas av en stark tro på informations- och kommunikationsteknikens
möjligheter att underlätta och effektivisera arbetet inom vården. I lägesrapporten
för strategin från 2008 poängterar socialminister Göran Hägglund att vården
kommer att bli tillgänglig, säker och effektiv när ”personalen har moderna och
fungerande verktyg”128.
Strategin bytte 2010 namn till Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och
säker information inom vård och omsorg. Genom namnbytet ville
ledningsgruppen nu understryka att det är nyttan för medborgare och
verksamheter som framförallt ska stå i fokus:
”För att understryka vikten av att IT nu är en naturlig del i hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsutveckling, sätter vi nu ökat
fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den
tekniska utvecklingen.”129
I denna reviderade version av strategin lyfts process- och verksamhetsutveckling
fram som en överordnad målsättning. Vikten av att möta individens behov
understryks, liksom nödvändigheten i att undanröja organisatoriska hinder för att
detta ska kunna ske.130 Det handlar om att ta hem vinster:
”Arbetet under de kommande åren kommer att fokusera på att leverera
nyttoeffekterna av olika e-hälsotjänster […].”131
Ändringen i inriktning kan tolkas som att nu finns verktygen på plats, och att det
nu snarast handlar om att använda dem rätt.
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Handlingsplan för e-förvaltning
Det är dock inte bara inom vård- och omsorgssektorn som det finns nationella
visioner för IT-användning. I januari 2008 presenterade dåvarande kommunoch finansmarknadsminister Mats Odell regeringens handlingsplan för en
”modern e-förvaltning”. 132 Det övergripande mål som handlingsplanen
presenterar är att det ska bli ”så enkelt som möjligt för så många som
möjligt”.133 Odell skriver i förordet till handlingsplanen:
”Förvaltningen påverkar medborgarna, näringslivet och övriga delar av
samhället på många plan och måste därför stödja och ibland även leda
utvecklingen på olika områden. Förvaltningspolitiken måste gå hand i
hand med näringspolitiken och andra politikområden.”134
Syftet med handlingsplanen är att underlätta allmänhetens kontakter med
myndigheter, både genom att använda sig strategiskt av IT men också genom att
organisera arbetet inom förvaltningen på ett delvis nytt sätt. Som skäl anges
både att satsningen på e-förvaltning är ett sätt att försöka leva upp till
allmänhetens förväntningar, och att den offentliga förvaltningen har ett särskilt
ansvar för att stödja och/eller leda utvecklingen på IT-området.135
I mars 2009 tillsatte regeringen en delegation för e-förvaltning för ”att stärka
samordningen av myndigheternas utvecklingsarbete”. 136 I sitt delbetänkande
Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning argumenterar delegationen
för att arbetet med e-förvaltning rör samhällets ”samlade utvecklingsförmåga
och innovationskraft”. Delegationen menar att en väl fungerande e-förvaltning
kan ha stora positiva effekter för hela samhället:
”Genom att fokusera på det omgivande samhällets behov kan mål som att
reducera företagens administrativa börda och förenkla medborgarnas
vardag uppnås. E-förvaltning bör alltså inte längre betraktas som en intern
angelägenhet för myndigheterna utan som något som har en stor potentiell
påverkan på hela samhället.”137
Visionerna kring e-förvaltning på nationell nivå i Sverige kopplas alltså samman
med samhällsutveckling och infrastruktur i stort, och en utveckling av eförvaltningen ses som en investering för hela samhället.
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Förändrad lagstiftning
Ett av de nödvändiga insatsområden som beskrivs i Nationell IT-strategi för
vård och omsorg är att lagar och regelverk behöver harmoniseras med en ökad
IT-användning.138 Ett led i detta arbete är den nya patientdatalag som trädde i
kraft 1 juli 2008. 139 Idén med den nya lagen är att skapa både en större
patientsäkerhet och ett kraftigt integritetsskydd.140 Lagen ska, enligt strategin,
ses…
”… som en del av den process som nu pågår för att med hjälp av IT få till
stånd en bättre samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer och en
starkare patientorientering i verksamheten.”141
Den nya patientdatalagen möjliggör en sammanhållen journalföring för en och
samma patient. Vårdpersonalen ges möjlighet att elektroniskt få tillgång till en
patients hela vårddokumentation från olika vårdgivare.142

Visioner och politiska beslut om IT i Landstinget i
Östergötland
De olika nationella dokument kring IT i offentlig sektor och i vården som
beskrivits ovan speglar en nationell policy kring synen på IT-användning och de
möjligheter som hänger samman med denna. Kapitlet fortsätter nu med att ge en
bild av policyn kring IT-användning på lokal nivå, i landstinget i Östergötland.
Vägen fram till införandet av vårdinformationssystemet Cosmic i Landstinget i
Östergötland kan spåras långt bakåt i tiden. LiÖ har under lång tid haft visioner
kring hur IT kan användas i och bidra till att utveckla vården. Den politiska
viljeinriktningen kring IT-utvecklingen återfinns bland annat i LiÖ:s
treårsbudgetar.
I landstingets treårsbudgetar (som antas av landstingsfullmäktige varje år), som
innehåller både siffror och visioner för de kommande åren, kan utvecklingen
inom landstinget vad gäller tilltron till och insikten om möjligheterna med IT
följas. I en budget skriven i början av 00-talet kan vi läsa att IT-stödet är en
fundamental del av vårdkedjan:
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”En alltmer gränsöverskridande vård, där patienten tas om hand av
vårdgivare från olika samarbetande huvudmän, kräver att information
snabbt och säkert, med bibehållen patientsekretess, finns tillgänglig för de
vårdgivare som behandlar patienten.”143
Några år senare präglas skrivningarna i landstingets budget tydligt av den
nationella kontexten. Året då budgeten skrivs är 2006, samma år som den
”Nationella IT-strategin för vård och omsorg” tas fram. I denna budget
poängteras att landstinget bör delta i arbetet för att utveckla:
”…en nationell standard för elektronisk informationsöverföring inom vårdoch omsorgssektorn. Målet är att informationen följer patienten oavsett var
i landet, eller hos vilken vårdgivare, han eller hon söker vård.”144
I treårsbudgeten för 2008-2010 refereras uttryckligen till den nationella ITstrategin, och dess målsättningar att IT-användningen i vården ska bidra till en
bättre och mer effektiv vård.145 I dokumentet kopplas projektet PJ08 (det projekt
som syftade till att införa Cosmic i hela landstinget vid årets slut 2008) ihop med
den nationella IT-strategin. I ett första skede kommer införandet av en
elektronisk patientjournal leda till att olika vårdgivare inom landstinget kan
utbyta patientdokumentation elektroniskt, men på sikt är målsättningen att även
andra vårdgivare ska kunna:
”…kommunicera med varandra utan att hindras av organisatoriska eller
geografiska gränser.”146
Landstingets syn på IT som strategiskt verktyg kan således följas i
budgetdokumenten, men dessa innehåller inget explicit beslut om att införa ett
vårdinformationssystem. Vid sökning bland landstingets dokument finns heller
inga spår av att det förekommit någon politisk debatt om specifikt IT-systemet
Cosmic innan det infördes. Vägen fram till Cosmic bestod av många olika
vägval under en längre tidsperiod, så som ofta är fallet då en policy byggs upp
(vilket diskuterades i teorikapitlet). De mer konkretiserande av dessa vägval
skedde på tjänstemannanivå i landstinget. I det följande kommer dessa vägval att
beskrivas.
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Landstinget – strategier och vägval kring
vårdinformationssystem
I slutet på 1990-talet arbetade landstinget med att utveckla en egen IT-plattform,
som skulle fungera som en grund för organisationens IT-användning. Till denna
egenutvecklade plattform köpte landstinget olika moduler, som de själva kallade
det för, från externa leverantörer. En modul är en IT-lösning (applikation) som
stödjer en viss del av organisationens verksamhet (ex. patientadministration).
Huvudargumentet för denna lösning var att LiÖ skulle kunna vara relativt
självständigt, och inte bli beroende av en enda leverantör av IT-system: om en
modul inte fungerande tillfredställande skulle den med lätthet kunna ersättas.147
Ansvaret för att alla de olika delarna som passades in i den gemensamma
plattformen skulle passa ihop låg på landstinget, då leverantörerna av de olika
modulerna enbart var ansvariga för den del som de levererade. Landstinget hade
därmed byggt in sig själva i ett stort ansvar för att tekniskt administrera ITsystemet.148
2004 skapades enheten Vårdprocesscentrum (VPC) på landstinget.149 VPC är
LiÖ:s centrala enhet för verksamhetsutveckling. I enhetens uppdrag ingår att
initiera och leda utvecklingsprojekt i landstinget, inkluderande strategisk ITutveckling. VPC fick vid bildandet ansvaret för arbetet med IT-plattformen.150
Våren 2005 var en majoritet av de moduler som landstinget använde inhandlade
från Cambio, men justerades för att passa landstingets egenutvecklade tekniska
plattform. Denna lösning var – som diskuterats ovan – resurskrävande avseende
både tid och kostnad. Det beslutades då inom VPC – på initiativ av enhetschefen
– att överge modellen som baserades på en egen IT-plattform. 151 Istället
beslutades att landstinget skulle börja använda Cambios plattform. Genom att
använda denna skulle alla de olika modulerna fungera tillsammans problemfritt,
och om de inte skulle göra det så skulle det vara Cambios uppgift – inte
landstingets – att åtgärda eventuella problem.152
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Vid den här tidpunkten (2005) var modulen patientadministration (som
innefattar elektroniska journaler) ännu inte upphandlad, men fanns som en
option i en nyligen avslutad upphandling av en annan modul (som Cambio
vunnit). Nu befann sig landstinget i situationen att det ansågs svårt att hitta en
sådan modul från något annat företag än Cambio, eftersom modulen skulle passa
med Cambios plattform. Efter dialog med olika aktörer på marknaden beslutades
det att modulen skulle köpas in direkt från Cambio, detta utan att beslutet skulle
föregås av det sedvanliga upphandlingsförfarandet.153 Enligt chefen på VPC
sågs det inte som ett alternativ att inte inhandla modulen från Cambio:
”Alternativet var att inte ha någon alls, och det hade varit mycket, mycket
värre.”154
”Det var ingen drömsituation, men det var den bästa vägen vi hade att
välja då.”155
Så kom det sig alltså att systemet Cosmic, som bland annat innefattar
elektroniska patientjournalsystem, från början köptes in till Landstinget i
Östergötland.

Sammanfattning av aktörerna i fas ett
Sammanfattningsvis har jag identifierat fyra nyckelaktörer i det som jag valt att
kalla fas ett av de studerade processerna, tiden före införandeprojektet PJ08.
Den första av dessa aktörer är regeringen, som genom strategier och
handlingsplaner ger uttryck för en nationell diskurs kring IT i offentlig sektor
och i vården som ger återverkningar på lokal nivå. Den andra är
landstingspolitikerna, som i organisationens budgetar ger uttryck för en mer
lokal policy kring IT i vården, som påverkar hur IT-arbetet i landstinget bedrivs.
Den tredje aktören är enheten VPC, som spelar en viktig roll för de vägval som
görs kring införskaffandet av ett vårdinformationssystem. Den fjärde aktören
slutligen är företaget Cambio, som tillhandahåller det nya IT-systemet Cosmic.
Nedan sammanfattas aktörerna i fas ett i en förtydligande illustration, Figur 4:A.
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Figur 4:A: Aktörerna i fas ett

Under – projektet PJ08
Projektet PJ08 – utgångspunkterna och målbilden
I fas ett köptes alltså ett system för elektroniska patientjournaler in, men vår
berättelse slutar inte där. Att införa ett dylikt system i en stor och differentierad
organisation som LiÖ är inte gjort i en handvändning.156
Samma år som Cosmic köptes in – 2005 – fick enheten VPC i uppdrag från
landstingsledningen att ansvara för projektet ”Patientjournal 08” (PJ08).
Projektet skulle syfta till att:
“[…] definiera och införa nya arbetssätt samt tillhörande IT-stöd till
vårdverksamheten.”157
Namnet ”PJ08” syftar på målet att ett gemensamt elektroniskt journalsystem
skulle vara infört i hela landstinget innan utgången av 2008. Det system som
skulle införas var alltså Cosmic från företaget Cambio Healthcare Systems. När
det begav sig beskrevs projektet PJ08 på landstingets webbplats med följande
ord:
”Målet är att vi i december år 2008 har en datoriserad patientjournal. Med
den planerar, genomför, dokumenterar och följer vi upp patientens vård.
Information om patienten finns alltid tillgänglig för berörda vårdgivare
inom Landstinget i Länet. Olika yrkeskategorier läser och skriver i samma
journal vilket ger en sammanhållen bild av patientens hälsotillstånd och
vård.”158
PJ08 beskrevs också av landstinget som ett stort och omvälvande projekt för
verksamheten:
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“Patientjournal 08 (PJ08) är det största verksamhetsutvecklingsprojekt
som Landstinget har påbörjat.”159
Vårdcentralerna använde sig redan av elektroniska journalsystem, så för
öppenvården innebar införandet av Cosmic en övergång från ett IT-system till
ett annat.160 I slutenvården däremot innebar införandet av Cosmic för många
sjukhuskliniker en övergång från en pappersburen journal till en elektroniskt
buren sådan – från papper till dator.161
Visionen för det nya vårdinformationssystemet i LiÖ var ett effektivare system
för patientinformation, där vårdgivaren alltid har tillgång till nödvändig
information oavsett hos vilken vårdgivare patienten tidigare fått vård. 162
Inhämtningen av patientinformation ska bara behöva ske en enda gång,
patienten ska inte behöva komma ihåg eller upprepa sin egen sjukdomshistoria
när hon/han kommer till en ny läkare eller vårdenhet.163 Både i landstingets
visionsdokument för PJ08 och på landstingets webbplats framhålls att vården
med det nya patientjournalsystemet blir säkrare, effektivare och mer
tillgänglig.164

Pilotimplementering
Innan Cosmic infördes på bred front i landstinget (det som internt i projektet
PJ08 kallades för ”breddinförandet”) genomfördes en pilotimplementering på tre
olika enheter inom LiÖ som bedriver olika typer av vård.165 Införandet av
Cosmic på dessa pilotenheter var inte problemfritt, och de deltagande enheterna
riktade negativ kritik mot det nya IT-systemet. Framförallt personalen på
vårdcentralen, där Cosmic ersatte ett tidigare elektroniskt journalsystem, var
kritiska. Kritiken rörde bland annat det faktum att systemet från början i någon
mening är ”tomt”, då det vid starten inte finns några journalanteckningar i
systemet. (Äldre journalanteckningar scannades dock in i viss utsträckning.) En
av de stora fördelarna med det nya journalsystemet är att en patients medicinska
historia kan lagras och kommas åt genom det elektroniska systemet, men i ett
läge då alla enheter inom landstinget inte använde systemet försvinner många av
159
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de tänkta fördelarna.166 Under pilotstudien kunde ex. mottagningssköterskan på
vårdcentralen inte se vilka vårdåtgärder som vidtagits kring en viss patient på
akuten veckan innan. Det blev alltså delvis ”torrsim” för pilotenheterna då
Cosmic vid denna tidpunkt var långt ifrån igång i full kapacitet.
Under pilotinförandet uppkom en stor mängd negativ kritik mot Cosmic, vilket
det också rapporterades flitigt om i media. En effekt av detta var att
pilotimplementeringen utökades både gällande antal deltagande enheter och dess
tidsomfång. Erfarenheterna från piloten användes för att skapa en bild av vilka
frågor som varje enhet särskilt behövde uppmärksamma vid införandet.
Projektgruppen menade att pilotinförandet och erfarenheterna från detta hade
mycket stor betydelse för det fortsatta arbetet med projektet PJ08.167

Utbildning och superanvändare
Inför och under breddinförandet av Cosmic var utbildning av dem som skulle
använda systemet en central aktivitet. Samtidigt är utbildningen en av de delar
av implementeringsprocessen som fått mest kritik från medarbetare inom LiÖ.
Innan Cosmic introducerades på en ny enhet fick de blivande användarna
utbildning i IT-systemet. Ansvariga för att organisera utbildningen var
Resurscentrum, som är en central enhet på landstinget. 168 I den interna
slutrapporten om Cosmic-utbildningen diskuteras negativa erfarenheter från
utbildningen. Utbildarna tvingades vid utbildningstillfällena att försvara
införandet av Cosmic på grund av att vissa av deltagarna…
“[…] inte alltid varit positivt inställda.”169
I intervjuer genomförda med användare av Cosmic på olika enheter inom LiÖ är
samtliga respondenter – i olika hög utsträckning – kritiska mot
Cosmicutbildningen. Det rör sig om en omfattande negativ kritik rörande olika
aspekter av utbildningen. Vissa av de negativa kommentarerna rör kompetensen
och den pedagogiska skickligheten hos utbildarna, medan annan kritik rör
innehållet i utbildningsprogrammet. De intervjuade användarna av Cosmic
uttrycker också att lärande sker bäst genom praktik (lära genom att göra), och att
det mest effektiva sättet att lära sig ett nytt IT-system är att få använda det,
vilket man menar att man inte fick göra i tillräckligt stor utsträckning inom
ramen för Cosmicutbildningen.170
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För att underlätta den lokala implementeringen av Cosmic på de olika enheterna
hade varje enhet så kallade superanvändare. Superanvändarna var vanliga
medarbetare på enheten som fick extra utbildning kring det nya IT-systemet, för
att sedan i sin tur kunna vara behjälpliga i olika aspekter vid den lokala
introduktionen och implementeringen av Cosmic. Superanvändarnas uppgift var
att hjälpa sina kollegor att förstå och använda Cosmic, och det förväntades att de
kunde svara på frågor från sina kollegor om systemet.171 Superanvändarna fick
ofta en essentiell roll i den kritiska introduktionsfasen.172

Breddinförande
Breddinförandet, då Cosmic ”rullades ut” i hela landstinget, ägde rum mellan
december 2007 och december 2008. 173 Idag, när Cosmic är fullt ut
implementerat i landstinget har systemet cirka 11 000 användare. 174 För
projektgruppen för införandeprojektet PJ08 var breddinförandet en hektisk och
arbetsam tid. Cosmic introducerades på nya enheter varje vecka i enlighet med
ett strikt tidsschema, och under denna period var belastningen mycket hög på
personalen vid VPC. VPC hyrde även in extra personal under breddinförandet
för att hinna med. Det snäva tidsschemat var ett resultat av projektgruppens
ambition att ”röra till det” i organisationen under en så kort tidsperiod som
möjligt.175
För att lyckas med breddinförandet använde sig projektgruppen av flera olika
verktyg. Den utbildning i Cosmic som alla nya användare fick gå är ett exempel,
de lokala superanvändarna ett annat. VPC hade också utvecklat en checklista
kring hur Cosmic skulle introduceras på en enhet, och förberedelserna på varje
enhet startade ungefär sex månader innan själva introduktionen av systemet.
VPC hade även särskilda experter för de olika modulerna i Cosmic, vilka kunde
besvara specifika tekniska frågor från vårdenheterna.176
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Under hela fas två samarbetade VPC nära med leverantören Cambio för att
förbereda breddinförandet och kommunicera såväl kunskap om IT-systemet som
information om införandeprocessen.177

Sammanfattning av aktörerna i fas två
Sammanfattningsvis har jag identifierat sex huvudsakliga aktörer i det som jag
valt att kalla fas två av de studerade processerna, tiden under införandeprojektet
PJ08. Den första av dessa aktörer är själva IT-systemet Cosmic, som får och
tilldelas en betydelsefull roll i organisationen. Cosmic levererades av ITföretaget Cambio, som också var en viktig aktör i införandefasen. Cambio
samarbetar nära med Vårdprocesscentrum, som drev införandeprojektet i
landstinget. VPC jobbade mot de olika vårdenheterna och professionerna inom
landstinget med att marknadsföra Cosmic och bereda väg för införandet. Media,
framförallt lokalpressen, bevakade införandet och påverkade bilden av Cosmic.
Patienterna slutligen, interagerar inte direkt med Cosmic, men väl indirekt
genom kontakten med vårdpersonalen. Det är patienterna, eller rättare sagt
information om patienterna, som registreras i Cosmic, och det är patienterna
som tvingades vara tålmodiga i väntrummet eller inne hos läkaren när
produktionstakten initialt vid införandet gick ner i landstinget.

Figur 4:B: Aktörerna i fas två.
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Efter – Vårdvardagen med Cosmic
Om hur det sedan fungerade i vardagen
Den dagliga vårdverksamheten i landstinget har förändrats på flera sätt som en
konsekvens av införandet av Cosmic. Initialt fanns komplikationer av den
vanligt förekommande typ som sammanhänger med införandet av nya tekniska
system: att det tar tid att lära sig systemet och att det tar tid att använda det när
man inte är van. Detta i sin tur ledde till att sedvanliga arbetsuppgifter tog längre
tid än vanligt, vilket bidrog till stress, irritation och frustration.178 Över tid har
dock systemet sjunkit in i organisationen. Vid de uppföljningsbesök vi gjort på
de studerade vårdenheterna har framkommit att personalen kommit att uppleva
Cosmic som en naturlig och integrerad del av vårdvardagen:
”Nu är det vardag. Nu rullar det på.”179
Från att vara ett besvär och en stressfaktor har vårdinformationssystemet gått till
att vara en användbar medhjälpare i vårdvardagen i flera avseenden. Dock finns
en viss kritik kvar mot systemet gällande prestanda, användargränssnitt och viss
funktionalitet.
Även efter PJ08 fortsätter Cambio fortsätter att vara en betydelsefull aktör.
Företaget är viktigt för landstingets verksamhet då det är de som levererar – eller
inte levererar – uppgraderingar, rättningar osv. till Cosmic. Landstinget är mer
eller mindre beroende av att Cambio levererar god kvalitet vid rätt tidpunkt för
att Cosmic ska fungera så tillfredställande som möjligt.
Nedan beskrivs centrala empiriska resultat rörande vardagslivet med Cosmic
mycket komprimerat. Resultaten är samlade under de tre rubrikerna ”Ökad
tillgänglighet till information”, ”Effektivitet och förändringar i arbetssätt” och
”Säkerhet och osäkerhet”. I nästa kapitel görs – som tidigare utlovats – mer av
djupdykningar i dessa empiriska resultat och därmed sammanhängande
analytiska utvikningar.
Intryck i vårdvardagen 1: Ökad tillgänglighet till information
Den mest uppenbara och kanske största förändringen som Cosmic medfört är
den större tillgängligheten till information. Denna tillgänglighet upplevs av
vårdpersonalen som en stor fördel. De känner sig bättre informerade vid
178
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patientmöten av olika slag då de har tillgång till patientens vårdhistorik genom
det elektroniska journalsystemet. Journalen finns alltid där när den behövs.180 I
Cosmic kan exempelvis läkaren eller mottagningssköterskan på vårdcentralen ta
fram information om provsvar, journalanteckningar, remisser, läkemedel etc.
Denna informationstillgänglighet leder till att vårdpersonalen kan ge en bättre
service till patienterna:
”Man är ju mer behjälplig eller vad jag ska säga. För de ringer ju och
undrar här då. Och ibland ringer de ju fel patienter som… Och då, det var
som jag sa, att man ser ju vad de ska göra överlag så att säga, här på
dynamiska här då… […] Man ser ju vad som är gjort och vad som är
planerat på andra kliniker och så då.”181
Samtidigt – och paradoxalt kan tyckas – har informationstillgången också skapat
en känsla av ovisshet. Ovissheten innebär bland annat att användarna av Cosmic
känt en rädsla för att eventuellt inte ha fått med eller hittat all information vid
sökning, man är rädd för att ha missat något. Den gamla pappersjournalen kunde
ge en känsla av att det som fanns i mappen var all den information som fanns,
att allt var med. I relation till det kan den information som finns i Cosmic kännas
oöverblickbar.182 Denna stress verkar dock av svaren från våra respondenter att
döma framförallt ha funnit när Cosmic var nytt i organisationen. Efter hand som
IT-systemet ”sätter sig” – institutionaliseras – i vårdvardagen blir användarna
mer trygga med det.183
Tillgängligheten handlar också om att patientinformation i och med det nya ITsystemet kan läsas och hanteras av flera enheter samtidigt: journaler behöver
inte längre skickas fysiskt mellan olika vårdenheter inom landstinget. Detta till
skillnad från tiden med pappersjournaler: dessa arkiverades, beställdes och
hanterades på olika sätt, vilket givetvis var resurskrävande. Elektroniska
journaler tappas heller inte bort, vilket förekom med pappersburna journaler
tidigare, dessa:
”[kunde ligga på] pakethållare eller kunde hittas i jourrum”.184
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Intryck i vårdvardagen 2: Effektivitet och förändringar i
arbetssätt
Efter den första tröskeln vid införandet, då Cosmic upplevdes som en belastning
och sänkte produktionstakten, bidrar Cosmic numera enligt flera respondenter på
olika sätt till ett mer effektivt vårdarbete i landstinget. Detta i avseendet att
Cosmic ökar möjligheten att ha tillgång till rätt information i rätt situation och
vid rätt tidpunkt, vilket underlättar för både patienter och vårdpersonal.185
Ambitionen med projektet PJ08 var – som beskrivits ovan – att utöver
införandet av Cosmic definiera och införa nya arbetssätt i vårdverksamheten,
men resultaten från fallstudien visar att Cosmic fortfarande år 2010 upplevs mer
som en teknisk innovation än en verksamhetsmässig sådan. Ofta ses Cosmic
bara som ett verktyg för att utföra samma arbete som tidigare:
”NN tycker inte att hon gör så mycket annorlunda nu än i det gamla
systemet tycker hon. Det är samma sak i ett annat system.
Arbetsuppgifterna är egentligen desamma men utförs på ett annat sätt.”186
Cosmic ses också som ett i en rad av IT-system. Detta illustreras med ett utdrag
ur våra fältanteckningar från en observation hos mottagningssköterskan på
vårdcentralen på landsbygden:
”SSK ger uttryck för att övergången till Cosmic är ännu ett systembyte i
raden. Två system på sex år tidigare, sedan NN började jobba på orten.
Först Swedstar och sedan BMS. NN tycker inte att det finns någon
framförhållning. Frågar sig vad Cosmic har kostat? Är det värt detta?
”Det går för snabbt”. Ex. införandet i Motala – varför börja med ett
”halvfärdigt” system?. ”Typiskt landstinget; fort ska det gå och det är inte
genomtänkt eller genomarbetat”.187
Samtidigt har de empiriska resultaten – som diskuteras i detta kapitel – visat att
arbetsvardagen har förändrats som ett resultat av Cosmic – tillgången till
information har på många sätt förändrat förutsättningarna för flera professioners
arbetsvardag. Här finns alltså delvis motstridiga bilder inom organisationen LiÖ
om i vilken utsträckning Cosmic bidragit till förändringar i vårdarbetet.
Vad gäller effektivitet i organisering av arbete med hjälp av Cosmic finns det
hur som helst en potential till fortsatt utveckling inom LiÖ. Ett exempel är att
det idag förekommer parallella processer, där både pappersflöden och
185
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elektroniska flöden används simultant. Det motiveras bland annat med att det
skapar en struktur, en känsla av säkerhet och kontroll.188
Ett annat exempel handlar om journalanteckningar: Det finns en spridd
uppfattning att ”allt ska skrivas i Cosmic”, men samtidigt väljer vårdpersonal
bort att skriva anteckningar exempelvis vid enklare rådgivning. 189 Det
förekommer också dubbelarbete i form av att man i vissa situationer först
antecknar uppgifter för hand och sedan skriver ”rent” när informationen förs in i
Cosmic.
På VPC finns en medvetenhet om att systemets potential inte används fullt ut.
För att utnyttja Cosmics fulla potential och driva på den verksamhetsutveckling
som upplevs finnas latent sammanhängande med Cosmic startade LiÖ därför ett
så kallat värdehemtagningsprojekt i juni 2009. Det ska syfta till att öka andelen
verksamhetsutveckling (exempelvis i vårdstödjande administrativa processer)
givet systemets införande och den funktionalitet som där finns.190
Cosmic fungerar också som ett statistikverktyg. Att den information som läggs
in i Cosmic sedan omvandlas till statistisk verksamhetsinformation har bidragit
till förändrade arbetsformer på vårdenheterna. I början av varje månad skickas
statistiska rapporter från Cosmic vidare till central nivå inom LiÖ. På
vårdcentralen på landsbygden medför detta att vid varje månadsskifte läggs
avsevärd tid ner på att kontrollera och ändra i rapporterna så att dessa ska
stämma med verkligheten innan de går iväg. Detta anses viktigt, då de siffror
som beskriver verksamheten vid vårdcentralen i vissa avseenden har betydelse
för den ekonomiska tilldelningen till vårdcentralen.191
Intryck i vårdvardagen 3: Säkerhet och osäkerhet
I samband med Cosmic talas det i landstinget om säkerhet i minst två olika
bemärkelser: patientsäkerhet och informationssäkerhet.
Patientsäkerheten har stärkts i den meningen att patientinformationen aldrig är
längre bort än närmsta dator. Detta bidrar till en ökad säkerhet i diagnos och val
av behandlingsalternativ, framförallt i situationer när patienten av olika
188
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anledningar inte kan återupprepa sin sjukdomshistoria. (Exempelvis vid akutfall,
medvetslöshet, demens eller att patienten helt enkelt inte minns.) Den
läkemedelsmodul som finns i Cosmic upplevs också bidra till en ökad
patientsäkerhet, då den gör det möjligt för läkaren att få en samlad bild av
patientens intag av olika läkemedel. På så vis blir det relativt lätt att exempelvis
upptäcka olämpliga kombinationer av läkemedel.192 Samtidigt har denna modul
utsatts för kritik. En av de läkare vi intervjuade menade att en risk med tekniken
är slentrian:
”Varje bedömning måste göras utifrån patienten, men risken finns att
vårdpersonal låser sig för mycket vid journalens innehåll (och bildar sig
förutfattade meningar) då journalens upplägg gör det enkelt att göra på
samma sätt som förra gången. Läkaren menar att det kan behövas tekniska
bromsar – det får inte vara för lätt. Det sistnämnda gäller exempelvis vid
signering av läkemedel då detta bör göras per läkemedel och inte för en
patients alla läkemedel på en gång.”193
När det gäller informationssäkerhet upplever vårdpersonalen att en viss
sårbarhet är förknippad med att lagra stora informationsmängder elektroniskt.
Denna kritik är av två slag. Dels handlar det om en oro för att patientinformation
blir alltför lättillgänglig, systemet är inte säkrare än de människor som använder
det. Man är alltså orolig för att patientinformation kan hamna i orätta händer.194
Dels handlar det om att sjukvårdspersonalen blir mycket beroende av systemet i
sitt vardagliga arbete; man ”vet ingenting” utan systemet.195 Här anas en oro för
vad som kan hända om Cosmic en dag av någon anledning skulle försättas ur
funktion.

Sammanfattning av aktörerna i fas tre
Sammanfattningsvis har jag identifierat sju huvudsakliga aktörer i det som jag
valt att kalla fas tre av de studerade processerna, tiden efter införandeprojektet
PJ08. Cosmic fortsätter att vara en viktig aktör, och smälter med tiden in i och
blir en vardaglig del av organisationen. Cosmic är den knutpunkt som binder
samman patienterna med vårdenheterna och professionerna – all
patientinformation finns samlad på ett och samma ställe vilket ger stora
förändringar i vårdvardagen. Vårdprocesscentrum får i denna fas en delvis ny
192
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roll, då man ansvarar för förvaltning av IT-systemet (istället för införandet som
var fallet i föregående fas). Cambio fortsätter likaså att vara en betydelsefull
aktör, då företaget är viktigt för landstingets verksamhet då det är de som
levererar – eller inte levererar – uppgraderingar, rättningar osv. till Cosmic.
Media fortsätter att rapportera om IT i landstinget om än inte lika intensivt, och
fokus ligger givetvis framförallt på när saker inte fungerar som avsett.
Tjänstemän av olika slag i landstinget (Förvaltning) börjar nu också använda sig
av Cosmic för olika typer av statistiska underlag och beräkningar. Bilden nedan,
Figur 4:C, sammanfattar de förekommande aktörerna i fas tre.

Figur 4:C: Aktörerna i fas tre.

Sammanfattningsvis: Tidsaspekter och aktörer
Som framgått av berättelsen om Cosmic i detta kapitel har ett flertal olika
aktörer varit delaktiga i den process jag har studerat, och vilka aktörer som varit
delaktiga har också varierat över tid. Man skulle alltså kunna hävda att det är en
typ av ickestatiskt nätverk av aktörer vi har med att göra. En och samma aktör,
som förekommer i fler än en fas, kan också ha olika stort inflytande och
betydelse i respektive fas. I bilden nedan, Figur 4:D, sammanfattas vilka aktörer
som medverkat i de olika faserna av de studerade processerna.
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Figur 4:D: Föränderligt nätverk av aktörer i de olika faserna av de studerade
processerna.
Sammanfattningsvis vill jag påpeka ett par saker innan vi i de följande kapitlen
kommer att ägna oss åt en mer djupgående analys av aktörernas inbördes
relationer. Det första är att den kartläggning av aktörer som gjorts i detta kapitel
visar på komplexiteten i offentlig policy i informationssamhället: Dels är aktörer
på olika politiska nivåer involverade, dels samverkar en privat och en offentlig
aktör nära tillsammans för att implementera offentlig policy. Samtidigt är själva
myndigheten (landstinget) som studeras en komplex organisation: den är
politiskt styrd, och där finns en klassisk spänning mellan politik och förvaltning.
På samma gång är landstinget en organisation som traditionellt präglas av en
hierarkisk struktur och starka professioner. Allt detta sammantaget ger en
mycket speciell miljö för Cosmic att leva i. För det andra betraktar jag i kapitlet
(och i hela uppsatsen) Cosmic som en aktör. Den huvudsakliga anledningen till
detta sätt att betrakta IT-systemet är retorisk och analytisk: genom att se Cosmic
som en aktör synliggörs tekniken och dess betydelse, och jag öppnar upp för –
inom statsvetenskapen – icke-traditionella analyser av teknikens roll i offentliga
organisationer. Jag menar att landstinget och medarbetarna där ger Cosmic en
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viss roll, och tillmäter systemet en särskild betydelse i sin specifika sociala
kontext – jag kommer att behandla detta mer ingående i kommande kapitel.
I detta kapitel har jag gett en översiktlig bild av policyns väg: från visioner på
nationell nivå till politiska målsättningar i Landstinget i Östergötland till
konkretisering i form av ett vårdinformationssystem till införande och
användning av just systemet Cosmic. Jag har gett denna bild genom att fokusera
på de aktörer som varit viktiga för de studerade processerna. I nästa kapitel
kommer jag att gå mer på djupet kring de olika aktörernas roller och betydelser,
och framförallt kring karaktären av deras inbördes relationer.
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Kapitel 5
Aktörernas inbördes relationer
I föregående kapitel har de aktörer som medverkar i de studerade processerna
identifierats för respektive fas – jag betraktar sammansättningen av dessa
aktörer som ett policynätverk. I detta kapitel besvaras den tredje av uppsatsens
fyra frågeställningar: ”Vilka relationer framträder mellan dessa aktörer och
varför?” I kapitlet undersöker jag och resonerar kring vilka relationer som
framträder mellan de identifierade aktörerna.

Inledning
I teorikapitlet diskuterades att såväl policy- som implementerings- och
praktikprocesser inte drivs runt av sig själva, utan av olika aktörer. I
inledningskapitlet konstaterades också att samhället i allt högre grad styrs
genom samarbete i nätverk, där aktörer av olika slag verkar. I policyprocessen, i
vid bemärkelse i governance-sammanhang, deltar allt fler olika aktörer som
formar nätverk för att hantera problem, lansera lösningar, ta beslut och
implementera policy. Aktörerna i processerna kan ha olika värderingar och
resurser, och relaterar till varandra med olika grad av konflikt eller samförstånd.
Dessa relationer mellan aktörerna präglas av makt och är därför viktiga att
undersöka. Makt utövas i policy-, implementerings- och praktikprocesser genom
att en aktör – med hjälp av de resurser denna har förfogande över – skyndar på,
saktar ner eller stannar processen ifråga. Detta uppsatsens femte kapitel är både
beskrivande och analyserande. I kapitlet kommer relationerna mellan aktörerna i
policynätverket att identifieras och karaktäriseras, för att därigenom lägga
grunden för den maktanalys som görs i nästa kapitel.
Även detta kapitel är kronologiskt strukturerat efter de tre faser i de studerade
processerna som utkristalliserades i kapitel fyra. För varje fas illustreras
aktörsnätverket med en bild av nätverkets struktur. För den första fasen (tiden
innan PJ08) beskrivs samtliga i aktörsnätverket ingående relationer. Därefter
fokuserar jag för respektive fas på förändringar i aktörsnätverket: nya och
förändrade relationer uppmärksammas alltså framförallt.
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Fas ett: Före PJ08
I denna första fas, tiden före projektet PJ08, formeras nationell policy kring IT i
offentlig sektor och i vården, lokal policy kring IT i vårdarbetet utformas på
landstingsnivå samt att erforderliga beslut fattas och upphandlingar genomförs
som förberedelser inför införandet av ett nytt vårdinformationssystem i LiÖ.
I fokus när jag här beskriver, och reflekterar kring, fas ett står de politiska
visioner som kommer till uttryck i olika nationella och lokala dokument, och hur
dessa konkretiserades i landstinget. I denna uppsats går jag inte in i detalj i
”varför det blev som det blev”, eller vilka aktörer som var drivande kring
utformningen av IT-policyn på nationell eller lokal nivå. Ambitionen är snarare
att komma åt och beskriva de retoriska och konkretiserade startpunkterna för
den studerade implementeringsprocessen.
I fas ett var aktörerna relativt få jämfört med senare faser, och därmed är också
antalet relationer få. I nedanstående bild, Figur 5:A, illustreras aktörernas
inbördes relationer i fas ett. Linjerna i bilden nedan symboliserar relationerna
mellan aktörerna. Den streckade linjen indikerar en svagare koppling mellan de
aktuella aktörerna.
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Figur 5:A: Aktörernas inbördes relationer i fas ett.
Bilden ovan (Figur 5:A) illustrerar de identifierade aktörerna i den studerade
processens första fas och dessas relationer till varandra. I detta avsnitt kommer
dessa relationers bakgrund och karaktär att beskrivas och diskuteras. I avsnittet
behandlas en av de fyra relationerna i taget och i kronologisk ordning, eller
”uppifrån och ner” om vi utgår från bilden ovan.

Regeringen och landstingspolitikerna
Jag berättade i kapitel fyra om den nationella diskurs kring IT i offentlig sektor
och i vården som kan spåras i de nationella dokument (Handlingsplan för
eFörvaltning och Nationell IT-strategi för vård och omsorg) som studerats. I
korthet kan denna diskurs sammanfattas i mottot ”så enkelt som möjligt för så
många som möjligt”. Det finns en stark teknikpositivism, en vilja att ”hänga
med” och en tro på att tekniken kan lösa många av dagens effektivitetsproblem.
Den nationella aktör som beskrivs i uppsatsen skulle kunna benämnas som en
”nationell diskurs”, men jag har valt att kalla aktören för ”regeringen”, eftersom
den står bakom de två huvuddokument jag studerat.
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Landstingspolitikerna i Landstinget i Östergötland har fattat beslut om budget
för landstinget, där visioner kring IT i landstinget uttrycks och där
budgetutrymme ges för IT-utveckling. De har alltså skapat det som i uppsatsen
betraktas som den lokala landstingsdiskursen kring IT i vården. Därför får de
också ge namn åt den lokala politiska aktören i denna fas.
I det följande kommer jag att diskutera hur dessa två aktörer, regeringen och
landstingspolitikerna, eller rättare sagt deras respektive policyer om IT i vården,
förhåller sig till varandra. Jag tar i detta resonemang avstamp i regeringens
uttalade målsättning enligt dess Handlingsplan för eFörvaltning196: att skapa en
modern e-förvaltning, som gör det ”så enkelt som möjligt för så många som
möjligt”197. Regeringen argumenterar för att den offentliga förvaltningen har ett
särskilt ansvar för att stödja och/eller leda utvecklingen på IT-området.
Handlingsplanen speglar alltså en föreställning om att den offentliga
förvaltningen kan och bör vara en viktig pådrivande aktör i IT-utvecklingen.
Dock ger handlingsplanen samtidigt uttryck för andra värderingar då den talar
om att arbetssättet inom offentlig sektor ska förändras för att full nytta ska
kunna fås av de nya IT-systemen. Det framgår också tydligt i handlingsplanen
att ett starkt motiv till att införa nya IT-system är upplevda förväntningar från
allmänheten. Här får vi som läsare av handlingsplanen snarare intrycket att
teknik är något som ”händer”, och något som de anställda i offentlig sektor ska
anpassa sig efter för att uppnå full effektivitet.
Läsaren av handlingsplanen får sammantaget intrycket att teknikutveckling är
något som sker och som är viktigt, därför bör den offentliga sektorn tillskansa
sig inflytande inom området. Vi kan tolka handlingsplanen som att ”vi har inte
makt över IT-utvecklingen men vi borde/vill ha det”, alltså en medveten eller
omedveten ståndpunkt att det är tekniken som styr utvecklingen.
Den nationella IT-strategin för vård och omsorg198 ger uttryck för värderingen
att det kommer att bli lättare att tillhandahålla en säker, tillgänglig och effektiv
vård genom strategisk IT-användning. Strategin präglas av en stark tro på
informations- och kommunikationsteknikens möjligheter att underlätta och
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effektivisera arbetet inom vården. Strategin ger alltså uttryck för en
teknikpositiv diskurs; en tro på att tekniken kan lösa det mesta.
Liksom handlingsplanen för e-förvaltning hänvisar strategin till medborgarnas
förväntningar på den offentliga sektorn; ett bra IT-stöd kommer att ge den
högkvalitativa vård som medborgarna förväntar sig. I detta avseende liknar
strategin handlingsplanen för e-förvaltning; teknikutvecklingen kan bidra till en
god vård, men det gäller för vårdsektorn att ”haka på”. Jag skulle vilja
karaktärisera de värderingar och visioner som kommer till uttryck i strategin
som att tekniken visserligen styr utvecklingen, men att detta ses som positivt.
Författarna ser de fördelar som den nya tekniken för med sig och utvecklar
strategier för att kunna utnyttja dessa fördelar på bästa sätt.
Nu flyttar vi oss åter från de nationella dokumenten till LiÖ. Landstingets syn på
informationsteknikens möjligheter inom vården överhuvudtaget betraktas i
uppsatsen som en lokal IT-diskurs, vilken vi tydligt kan följa framväxten av i
organisationens budgetar. En stark tro på teknikens förmåga att lösa problem
lyser igenom i de formuleringar som används i budgetarna, och även i
projektdokumenten kring PJ08. Synsättet skulle kunna kallas teknikpositivt.
Landstinget hävdar att med rätt IT-verktyg och rätt förändringar i organisationen
kommer många av dagens effektivitetsproblem i vården att kunna avhjälpas.
Det finns alltså en tydlig likhet mellan landstingsdokumenten om IT i vården
och de båda ovan diskuterade nationella dokumenten, nämligen den att IT är bra
och att det gäller att ”hänga med” för att få ut det bästa möjliga av utvecklingen.
På samma sätt kan vi se att tankesättet att organisationen ska anpassas till
tekniken finns såväl på landstingsnivå som i regeringens handlingsplan för eförvaltning. Landstinget talar om att:
”Den stora vinsten är att se IT-stödet som en helt ny infrastruktur. Då
kommer IT-stödet att innebära att arbetssättet i grunden blir annorlunda.
När detta sker så kommer de verkliga effekterna av IT-stöd.”199
Regeringen menar på liknande sätt att:
”För att nå önskat resultat måste därför den fortsatta utvecklingen utgå
från en helhetssyn på den svenska förvaltningen och på kunskap om hur
organisation, kompetens och styrning bättre kan utformas för att stödja
syftet med investeringar i informations- och kommunikationsteknik.”200
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Jag tolkar dessa citat som att tekniken här retoriskt skapas som en aktör som
bidrar till hur offentlig förvaltning utvecklas.
På flera punkter finns alltså avsevärda likheter mellan de nationella dokumenten
och de på lokal nivå. Ytterligare ett exempel är det ständiga talet om säkerhet,
tillgänglighet och effektivitet när det gäller IT i vården. Socialminister Göran
Hägglund använder sig av dessa tre ledord i lägesrapporten för den nationella
IT-strategin för vård och omsorg från 2008:
”För att kunna erbjuda en tillgänglig, säker och effektiv vård krävs att
personalen har moderna och fungerande verktyg. Den nationella ITstrategin har till uppgift att erbjuda det mest centrala av dessa verktyg – en
välfungerande informationsförsörjning.”201
Samma tre begrepp fungerade som ledstjärnor inför införandet av Cosmic i
Landstinget i Östergötland. 202 De likheter som funnits vid studierna av de
aktuella dokumenten indikerar att det finns en gemensam IT-diskurs inom hela
den offentliga sektorn, där de olika aktörerna ”smittar” varandra med
värderingar, ända ner till detaljnivån av uttryck och formuleringar.
En viss försiktighet bör givetvis iakttas innan sådana slutsatser om en gemensam
IT-diskurs inom den offentliga sektorn kan dras, detta framförallt av två skäl.
Dels bör givetvis flera IT-relaterade dokument från offentliga organisationer
undersökas. Dels har en ledande tjänsteman i Landstinget i Östergötland, ITdirektören, aktivt deltagit i det nationella arbetet kring IT i vården. 203
Möjligheten finns alltså att en särskilt stor ömsesidig ”smittoeffekt” föreligger
mellan just dessa två aktörer, jämfört med vad som skulle kunna vara fallet
mellan regeringen och ett annat landsting.
Om vi betraktar det nationella arbetet med och visionerna kring IT i offentlig
sektor och i vården som en policyprocess, kan IT-utvecklingsarbetet i
Landstinget i Östergötland ses som en konkretisering av den nationella policyn:
Här omvandlas nationell policy till hanterbara projekt i den lokala kontexten.
Regeringens visioner om IT som en utvecklande och effektiviserande kraft i
vården blir till ett nytt vårdinformationssystem i Landstinget i Östergötland.
Processen i landstinget från politiska beslut till införandet av Cosmic skulle
alltså kunna ses som implementeringscykeln i PIP-modellen: För att kunna
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implementera den nationella policyn måste en ny process ta vid i landstinget där
denna tolkas och nya beslut fattas.
En omständighet som bidrar till komplexiteten i detta fall är det faktum att
landsting och kommuner är i hög grad självstyrande i Sverige. Det innebär att
landsting och kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska
sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser.204 Därför kan
man inte bestämma på nationell nivå att samtliga landsting ska införa samma
journalsystem, utan beslut av den typen faller inom landstingens rätt till
självbestämmande. Regeringen får alltså istället använda sig av andra typer av
”mjuka” policyinstrument. Ett exempel på detta är arbetet med den nationella
IT-strategin för vård och omsorg, som togs fram i samverkan med flera centrala
aktörer på området. Samarbetet ledde även till att strategin ratificerades bland
annat av Landstingsförbundet, vilket gett strategin en stark genomslagskraft i
landets landsting.

Landstingspolitikerna och Vårdprocesscentrum
Vidare ger jag mig i kast med relationen mellan landstingets politiska
organisation och utvecklingsenheten Vårdprocesscentrum (VPC). Enheten VPC
skapades inom Landstinget i Östergötland 2004, och är landstingets centrala
enhet för verksamhetsutveckling. I enhetens uppdrag ingår att initiera och leda
utvecklingsprojekt i landstinget, inkluderande strategisk IT-utveckling. 205 På
landstingets webbplats beskrivs enheten på följande sätt:
”Vårdprocesscentrum, som är landstingets centrala resurs för
verksamhetsutveckling, driver centrala utvecklingsprojekt och förvaltar
landstingets vårdstödjande processer. Inom enheten finns strategisk
utvecklingskompetens inom process, organisation och IT.”206
Chefen för VPC menar att det är en del av enhetens uppgift att se både de
”mjuka” och ”hårda” värdena i organisationen:
”I vårat uppdrag ingår att alltså initiera och driva utvecklingsprojekt. Och
då beakta de mer mjuka delarna kring verksamhetsutveckling, som kan
kopplas till beteendevetenskap. Och metoder, hur ska man få en bestående
förändring, och hur ska man få alla med sig. Men även en teknikbit kopplat
till IT, strategisk IT-utveckling.”207
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VPC:s huvudsakliga uppdragsgivare är landstingsledningen, och det var därifrån
som VPC 2005 fick uppdraget att ansvara för projektet ”Patientjournal 08”
(PJ08).208
Landstingsledningen är landstingets tjänstemannaledning, och ligger således
organisatoriskt under det folkvalda landstingsfullmäktige och den av fullmäktige
tillsatta landstingsstyrelsen. Förhållandet mellan dessa olika organ illustreras av
nedanstående bild, som ursprungligen publicerats av LiÖ:209

Figur 5:B: Den landstingsövergripande styrningen.
Landstinget är en politiskt styrd organisation. Landstingsledningen – som leds
av den anställda landstingsdirektören – styrs alltså av de folkvalda. Ett exempel
på hur detta konkret går till är att det är landstingsstyrelsen som beslutar om
ledningens verksamhetsplaner.
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Som diskuterades i kapitel fyra finns inget explicit politiskt beslut på
fullmäktigenivå om att införa just systemet Cosmic, utan anledningarna till att
det blev just Cosmic är – som beskrivits i föregående kapitel – av mer komplex
och framväxande natur. Däremot beskrev under ett antal år
landstingsfullmäktige genom de årligen antagna treårsbudgetarna vilket IT-stöd
och vilken IT-utveckling som var önskvärd i landstinget. Som vi sett ritades det
genom åren upp en allt mer distinkt och tydlig väg mot just en sammanhållen
elektronisk patientjournal. Det som jag i denna uppsats betraktar som
landstingets IT-policy är således beslut som fattats av landstingsfullmäktige, för
att sedan gå vidare till landstingsledningen för verkställande.
Landstingsledningen har sedan gett uppdraget att förverkliga visionerna till
produktionsenheten Vårdprocesscentrum.
Relationen mellan landstingspolitikerna och Vårdprocesscentrum är alltså
huvudsakligen formell. Politikerna i landstingsfullmäktige fattar besluten och
VPC får i uppdrag att förverkliga dessa. Intrycket från fallstudien är att
Vårdprocesscentrum i mångt och mycket fått fria händer i arbetet med att
definiera behov och identifiera lösningar. Diskussionerna om de specifika
tekniska lösningarna har inte varit föremål för politisk debatt i någon större
utsträckning. Som diskuterades i inledningen till uppsatsen är detta är mycket
vanligt när det gäller IT- utveckling på lokal nivå: tekniken ses inte som politisk
utan som neutral, ett ”o-problematiserat samförstånd” råder ofta och politikernas
inflytande är begränsat210.

Vårdprocesscentrum och Cambio
I nästa steg vill jag nu beskriva relationen mellan landstingets
Vårdprocesscentrum (VPC) och det privata företaget Cambio Healthcare
Systems, som levererar Cosmic.
Vi börjar berättelsen om denna relation från början – nämligen VPC:s
tillblivelse 2004. Till den nya enheten rekryterade den nya chefen externt.
Denne nya chef var mycket kritisk mot den modell som LiÖ ditintills använt sig
av för IT-utveckling.
Han menade att ett problem med idén att ha en plattform och sedan infoga olika
moduler till denna var att fokus i systemet i alltför hög utsträckning kom att
210
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handla om teknik. Detta fick konsekvensen att tekniken prioriterades före
användarna. Ett exempel på vilka konsekvenser detta gav var att det inte fanns
ett enhetligt användargränssnitt, utan detta kunde skilja sig åt mellan de olika
modulerna.211
Det dåvarande IT-systemet kritiserades också för att det ständigt krävde en stor
mängd tekniska justeringar och anpassningar. Mycket tid och energi lades i LiÖ
på att få de olika modulerna att passa ihop med plattformen och med varandra,
och komplexiteten i systemet ökade för varje ny modul som lades till. Ansvaret
för att alla de olika delarna i systemet skulle passa ihop låg alltså på landstinget,
medan leverantörerna av de olika modulerna enbart var ansvariga för den del de
själva hade levererat.212
LiÖ hade alltså genom den valda strategin byggt in sig själva i ett stort ansvar
för att tekniskt administrera IT-systemet. Enligt chefen för VPC skulle
landstinget för att kunna bibehålla och utveckla systemet utöka sin kompetens
på området:
”[…] där vi behövde bygga upp egentligen en IT-arkitekturgrupp med
massor med duktiga arkitekter […]. Och det är ju inte vi… en tillräckligt
attraktiv arbetsplats, och vi kan inte betala de lönerna, och vi är inte
skickade att hålla på med det.”213
Organisationen hade alltså kommit till ett kritiskt vägskäl. Att fortsätta på den
inslagna vägen skulle uppenbart innebära att än mer ekonomiska och personella
resurser skulle läggas på tekniskt underhåll och utveckling av IT-systemet.
Det fanns även andra problem med det ”gamla” IT-systemet. Bland annat skiljde
sig IT-användningen åt mellan olika delar i landstinget. Arbetet med ITlösningar var fragmenterat inom LiÖ och präglades inte av ett enhetligt synsätt. I
vissa delar av hälso- och sjukvården var IT integrerat i verksamheten, samtidigt
som papperslösningar fortfarande användes i andra delar. 214 En del var
elektroniskt, annat inte. Därför upplevdes inte de potentiella fördelarna med att
ha ett avancerat IT-system fullt ut:
”Vi får inte de här vinsterna som vi får när man egentligen kan lägga de
gamla arbetssätten med papprena åt sidan.”215
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Ett exempel är primärvården, alltså vårdcentralerna. Dessa använde sig av ett
och samma elektroniska journalsystem. Detta IT-system fanns dock lokalt på
respektive vårdcentral, och systemet kunde alltså inte kommunicera med andra
vårdcentraler. På många enheter inom slutenvården (ex. specialistkliniker)
användes fortfarande pappersjournaler. Det innebar att när vårdpersonal på
vårdcentralen ville skicka en patientjournal till en klinik på sjukhuset kunde de
inte skicka den elektroniskt, istället fick de skriva ut journalen och skicka den
med internposten. Detta innebar givetvis merarbete och bidrog till ibland långa
ledtider.216
Under våren 2005 slutförde landstinget en upphandlingsprocess kring IT-stöd
för Vårdadministration och Logistik. Företaget som vann upphandlingen var
Cambio Healthcare Systems.217 I och med detta blev en majoritet av de moduler
som landstinget använde inhandlade från Cambio, men justerades – som
beskrivits ovan – för att passa landstingets egenutvecklade tekniska plattform.
Det beslutades då på initiativ av chefen på VPC att överge modellen som
baserades på en egen teknisk plattform.218
Istället skulle LiÖ börja använda Cambios grundplattform. Chefen på VPC
menade att det fanns två huvudsakliga poänger med detta. För det första skulle
de olika modulerna fungera tillsammans mer problemfritt, och mindre tid och
resurser skulle behöva läggas på anpassningar och justeringar av modulerna. För
det andra skulle eventuella problem med IT-systemet inte längre behöva
åtgärdas internt på landstinget – detta skulle istället bli Cambios uppgift.219
Vid den här tidpunkten var den modul som innefattar elektroniska journaler
ännu inte upphandlad, men fanns som en option i den nyligen avslutade
upphandlingen om kliniskt vårdstöd. Chefen för VPC argumenterade för att
inget annat företag än Cambio skulle kunna tillhandahålla funktionalitet för
vårddokumentation som skulle passa med Cambios plattform. Efter dialog med
olika aktörer beslutades det att modulen skulle köpas in direkt från Cambio, utan
att beslutet skulle föregås av det sedvanliga upphandlingsförfarandet. 220 Ett
problem, enligt chefen på VPC, med att inte göra en sedvanlig upphandling är
216
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att det då inte föreligger någon kravspecifikation från LiÖ rörande vilka
funktioner den specifika modulen ska ha. Kravspecifikationen är i vanliga fall
essentiell för relationen mellan kunden (landstinget) och leverantören
(Cambio).221 Samtidigt sågs det inte som ett alternativ att inte inhandla modulen
från Cambio. Viktigt vid upphandlingen av system var för LiÖ att det just skulle
kunna vara ett system, inte flera, för att täcka det samlade behovet från både
primär- och slutenvård. Sett ur det perspektivet fanns det vid tidpunkten för
upphandlingen av funktionalitet för patientadministration endast en annan
möjlig systemkandidat222. Det reella alternativet ansågs dock vara Cosmic från
Cambio.
Relationen mellan VPC och Cambio grundlades alltså under flera år innan
projektet PJ08. Cambio vann som beskrivits ovan en rad av landstingets
upphandlingar gällande IT-stöd, och allt fler av de IT-lösningar som användes i
landstinget var tillverkade av Cambio. Detta står i kontrast till den tanke som
man hade på LiÖ från början med att ha en egen plattform som man sedan
fogade in konkurrensupphandlade moduler till. Målsättningen var just att
organisationen inte skulle bygga in sig i ett beroende av en enskild leverantör:
istället skedde det motsatta. Min tolkning är att det blev allt svårare för
landstinget att klara sig utan Cambio ju större del av IT-stödet som kom från
detta företag. Landstinget byggde gradvis in sig i ett beroende av företaget. När
modulen för patientadministration till sist skulle upphandlas såg man inte längre
några alternativ utöver Cambio.
Denna bild av relationen innan PJ08 är dock naturligtvis mer mångfacetterad.
De två organisationerna knyts under fas ett allt närmre varandra, och beroendet
är inte ensidigt: Cambio har givetvis också ett behov av landstinget som en stor
och viktig kund. De båda aktörerna har olika kompetenser och bidrar på olika
sätt till samarbetet dem emellan: Landstinget har kunskap om vård och om sin
egen (stora, komplexa och hierarkiska) organisation, medan Cambio har
kunskap om hur man designar avancerade IT-system för kritiska verksamheter.
Systemet Cosmic är visserligen standardiserat i stor utsträckning, men en
avsevärd mängd kommunikation och kunskapsutbyte mellan organisationerna är
ändå nödvändigt för att ge förutsättningar för systeminförandet.
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Jag argumenterade ovan för att processen i landstinget från politiska beslut till
införandet av Cosmic skulle kunna ses som implementeringscykeln i PIPmodellen. För att kunna implementera den nationella policyn måste en ny
process ta vid i landstinget där denna tolkas och nya beslut fattas. Ett av dessa
beslut i implementeringscykeln var att upphandla modulen för
patientadministration från Cambio Healthcare Systems. Genom detta beslut
kopplas det privata företaget på implementeringscykeln i landstinget: en ny ickeoffentlig aktör knyts till den offentliga policyprocessen.

Fas två: Under PJ08
I denna andra fas, tiden under projektet PJ08, introduceras och införs
vårdinformationssystemet Cosmic, som inkluderar elektroniska patientjournaler,
i nästan hela Landstinget i Östergötland. Fasen sträcker sig från november 2005
till december 2008, med breddinförandet december 2007 – december 2008 som
dess mest intensiva fas.223
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras de deltagande aktörernas relationer under
fas två. I föregående avsnitt beskrevs alla ingående relationer i fas ett: här
fokuserar jag på att avhandla för fas två nya relationer samt förändringar i de
redan existerande. Bilden nedan, Figur 5:C, illustrerar de i fasen aktiva
aktörerna samt dessas inbördes relationer. I begreppet aktör kan flera personer
ingå. På samma sätt som i illustrationen av fas ett visar linjerna på relationer
mellan aktörerna, medan den streckade linjen visar på en svagare koppling.
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Bild 5:C: Aktörernas inbördes relationer i fas två.

Vårdprocesscentrum och professionerna under
införandet av Cosmic
Under införandeprojektet var den stora utmaningen att få med professionerna,
användarna, på tåget. Det var ju dessa som i sin vardag konkret ”drabbades” av
det nya vårdinformationssystemet. Jag använder i uppsatsen ordet
”professioner” för att beteckna vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor) och läkarsekreterare. Dessa grupper använder Cosmic dagligen
för att kunna utföra sitt arbete. IT-systemet styr deras vardag i stor utsträckning
då det på olika sätt strukturerar deras arbetsdag. Det är vårdpersonalen som har
den direkta kontakten med patienterna, och det är genom vårdpersonalen och
läkarsekreterarna som muntlig och fysisk information blir skriftlig och
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elektronisk. Professionerna är översättarna som tolkar händelserna i deras
arbetsvardag till information i en databas.
Som avhandlades i kapitel fyra var visionen för den elektroniska
patientjournalen ett effektivare system för patientinformation, där vårdgivaren
alltid har tillgång till nödvändig information oavsett hos vilken vårdgivare
patienten tidigare fått vård. 224 Inhämtningen av patientinformation ska bara
behöva ske en enda gång, patienten ska inte behöva komma ihåg eller upprepa
sin egen sjukdomshistoria när hon/han kommer till en ny läkare eller
vårdenhet.225 Både i landstingets visionsdokument för PJ08 och på landstingets
webbplats framhålls att vården med det nya patientjournalsystemet blir säkrare,
effektivare och tillgängligare.226
De kärnvärden som landstinget vill förmedla när de talar om Cosmic och
införandeprojektet PJ08 är alltså säkerhet, tillgänglighet och effektivitet.
I begreppet säkerhet i samband med Cosmic lägger landstinget in flera olika
aspekter. Dels får patienten en ökad trygghet då relevant information är
tillgänglig för vårdgivaren. Dessutom ser man en ökad trygghet för patienten då
Cosmic underlättar tvärprofessionellt samarbete kring en och samma patient:227
”Det är tryggare för patienten när vårdgivaren har tillgång till rätt
information och olika yrkeskategorier arbetar som ett team med patienten.
Patientens vård kan följas.”228
Landstinget framhåller också att en ökad standardisering underlättar för
vårdpersonal som finns på olika platser inom landstinget. Det blir helt enkelt
lättare att hitta information när man har ett gemensamt tillvägagångssätt för hur
man arbetar med journalföring.229
Landstinget poängterar att vårdinformationen alltid är tillgänglig med det nya
journalsystemet, vilket leder till minskade ledtider. 230 Alltså talar man om
”tillgänglighet” i dubbel bemärkelse; tillgänglighet till informationen såväl som
tillgänglighet till vården för patienter då mindre av vårdpersonalens tid går åt till
att söka efter information. Landstinget pekar också på att de nya
224
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planeringsverktyg som finns i Cosmic kommer att bidra till ökad tillgänglighet
till vården:
”Genom att använda planeringsverktyg blir det snabbare service till
patienterna.”231
Det tredje ledordet, effektivitet, fylls av landstinget med en rad betydelser. En av
dessa är att letande efter pappersjournaler snart är ett minne blott, med Cosmic
går man framtiden och utvecklingen till mötes, som det sägs på landstingets
webbplats:
”En gemensam, datoriserad journal för varje patient innebär också att
personalen slipper att lägga lika mycket tid på att hämta, skicka och leta
efter journaler.”232
Den tid som inte längre behöver läggas på att leta efter journaler kan istället
läggas på patienterna, på så sätt innebär övergången till Cosmic en
effektivisering av vårdarbetet:233
”Bland de områden där det finns stor effektivitetspotential finns två som
står för nästan hälften av den miljon timmar som identifierats, nämligen
remisshantering och vårddokumentation. Realiseringen av dessa vinster är
dock beroende av införandet av ett gemensam, landstingsövergripande ITstöd, vilket har varit en drivkraft för att initiera Patientjournal 08.”234
Ytterligare en effektivitetsvinst med Cosmic är att man får en bra grund för
resursplanering:
”Resursplaneringen underlättas när det finns en helhetsbild av patientens
hälsoproblem.”235
Remissförfarandet mellan olika vårdenheter underlättas avsevärt med det nya
journalsystemet enligt landstinget. Dessutom ger Cosmic smidiga möjligheter att
utvärdera verksamheten, utvärderingar som kan peka ut inom vilka områden
man kan effektivisera behandlings- och handläggningsmetoder.236
För att genomföra införandeprojektet PJ08 tillsattes en projektgrupp av VPC .
Projektgruppen hade landstingsorganet Verksamhetsutvecklingsrådet samt VPC
som styrgrupper.237 Vid införandet av Cosmic spelade de tjänstemän som fanns i
projektgruppen en betydelsefull roll. De hade uppgiften att göra reklam för
systemet, att ”sälja in det” hos medarbetarna på landstinget. Samtidigt hade de
231
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ansvar för planeringen av övergången till det nya IT-systemet och det praktiska
införandet. Projektets vision var den som beskrivits ovan – att med hjälp av ny
teknik göra vården mer säker, tillgänglig och effektiv. Det nya
vårdinformationssystemet tolkades som ett möjligheternas IT-system som
kommer bidra till bättre vård på mer än ett sätt: tillgången till information
kommer att förändras radikalt och vårdens organisering kommer att kunna bli
mer effektiv med hjälp av det nya IT-stödet.
Många medarbetare vid landstinget hade under pilotinförandet (2007) och
breddinförandet
(2008)
dock
en
mycket
annorlunda
syn
på
vårdinformationssystemet. Båda dessa delar av PJ08 ansågs gå för fort.
Pilotimplementeringen, vilken beskrevs kortfattat i kapitel fyra, kommenterades
av en sjuksköterska på en vårdcentral på följande sätt:
”Det har varit så mycket negativt kring Cosmic. Jag tycker att de första
projektvårdcentralerna skulle ha fått mera tid på sig för att utvärdera
innan det rullades ut på bred basis. Det kanske var lite outvecklat för att
rullas ut. Därav mycket frustration.”238
Och införandeprojektet PJ08 var mycket riktigt tydligt fokuserat på tid, och gick
i mål en dag innan måldatum.239 Bakgrunden till detta val av fokus är att man
från projektgruppens sida har velat ”störa” vårdverksamheten under så kort tid
som möjligt, och därför valt en så kallad ”Big Bang-ansats”.240 Den starka
fokuseringen på tid har från projektledningens sida motiverats med att de stora
vinsterna med vårdinformationssystemet först uppstår när alla enheter är med.
Vidare har strategin motiverats med att man vill minimera dubbelarbete under
införandetiden samt att man vill reducera den tid då ökade patientsäkerhetsrisker
kan uppstå.
Projektgruppen valde också att lansera ett system som beskrevs som ”good
enough”. Detta ska tolkas som att Cosmic vid implementeringstillfället hade en
förbättringspotential avseende dess funktionalitet.241 Projektledaren för PJ08 sa
ett par år efter införandet att målet hade varit att ”först få alla i båten och sen täta
hålen”.242
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Projektledningen för PJ08 avsåg alltså att projektet dels skulle gå fort, och det
var också en avsedd faktor att vårdinformationssystemet inte skulle vara
”perfekt” vid införandet. Detta ledde till en spänning i relationen mellan
Vårdprocesscentrum och vårdenheterna. Ute i verksamheten höjdes flera röster
för att det gått för fort. Användare i verksamheten hade förväntat sig mera av
systemet efter införandet. Kritiken rörde framförallt tid, frekvens för
systembyten (Cosmic är det tredje systemet på sex år bland annat för
vårdcentralen på landsbygden) och systemets funktionalitet vid
införandetillfället.
”Det går för snabbt. [Cosmic känns] halvfärdigt. Typiskt landstinget; fort
ska det gå och det är inte genomarbetat.”243
Vidare görs också jämförelser mellan primärvård och slutenvård:
”[...] primärvården har ju haft system tidigare - vi är inte lika entusiastiska
för det [Cosmic] som slutenvården är. Det är lång tid sedan vi hade
pappersjournal. […] Det är jättebra att vi kan gå in och läsa anteckningar,
följa flöden, se remisser... sammanhållen journal är bra. […] Statistikdelen
[i Cosmic] är lättare att jobba med [än i vårt tidigare system]."244
På Vårdprocesscentrum var man när PJ08 avslutades nöjda med utfallet av
projektet. I slutrapporten från projektledaren kan vi läsa att PJ08 var
framgångsrikt i flera avseenden, bland annat med avseende på måluppfyllelse
och att man lyckades hålla sig inom såväl tidsplan som budget. 245 I
verksamheten tyckte man att det hade gått för fort och att systemet inte var
tillräckligt bra vid sjösättning. Framförallt vårdcentralerna framförde kritik,
mycket på grund av att dessa redan sedan tidigare hade välfungerande
elektroniska patientjournalsystem som nu byttes ut. Projektledningen för PJ08
var medvetna om dessa spänningar. Projektledaren skriver i slutrapporten:
”Förberedelser, utbildning och genomförande har varit en ansträngande
och besvärlig omställning för vårdpersonalen. Erfarenheter visar att
påverkan på medarbetare och vårdproduktion varit större i primärvården
som byter från ett sedan många år inarbetat system. För sjukhusvården har
överföring av uppgifter från tidigare vårdadministrativa system varit
resurs- och tidskrävande.”246
I slutrapporten beskrivs det också som en av de stora utmaningarna inom
projektet att få just primärvården, vårdcentralerna, med på tåget:
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”Den andra stora risken har varit att få Patientjournalen accepterad av
och anpassad för primärvården som byter journalsystem.”247

Vårdprocesscentrum, professionerna och media –
tolkningar av tekniken under införandeprojektet
Jag diskuterade i föregående avsnitt ingående landstingets visioner om säkerhet,
tillgänglighet och effektivitet knutna till det nya vårdinformationssystemet. I den
lokala morgontidningen Östgöta-Correspondenten var det dock under införandet
av Cosmic en annan bild av de nya elektroniska patientjournalerna som
dominerade. Östgöta-Correspondenten hade en relativt stor bevakning av
införandet av IT-systemet, och i tidningen riktades kritik både mot Cosmic som
sådant och mot hur införandet gått till. Kritiken framfördes av vårdpersonal i
landstinget. Jag vill nu ge en bild av hur mediebevakningen av införandet av
Cosmic såg ut i länet.
Osäker
I oktober 2008 kan vi i Östgöta-Correspondenten läsa rubriken ”Cosmic farligt
för patienten”. Artikeln handlar om att länets läkarförening har skrivit ett brev
till landstingsdirektören. De menar att
”Datajournalen Cosmic riskerar patienters säkerhet och skapar dålig
arbetsmiljö.”248
I artikeln framgår att länets läkare är mycket kritiska till det nya
journalsystemet:
”Syftet med en gemensam datajournal för all vård är att öka säkerheten för
patienterna och göra vårdanställdas arbete mer effektivt. Det har blivit
precis tvärtom, pekar läkarföreningen på i sitt brev.”249
Framförallt pekar läkarna på att patientsäkerheten är hotad:
”’I Cosmic finns vad vi upplever som en falsk säkerhet’, skriver
läkarföreningen och nämner framförallt svårigheten i att hantera
läkemedel och remisser i systemet.”250
Artikeln framhåller att läkarna inte är ensamma i sin kritik. En revisionsrapport
lyfter också upp stora problem med Cosmic:
”Och läkarna har stöd. I våras presenterades en revisionsrapport som
granskat införandet av Cosmic i Länet. Den pekar på stora brister, bland
annat rörande prestanda, uteblivna funktioner och bristande överblick.”251
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Landstingsledningen å sin sida försvarar införandet av Cosmic.
Landstingsdirektören bemöter läkarnas kritik:
”Utvecklingen har fått stå tillbaka eftersom det mesta krutet lagts på att
införa Cosmic. Så förklarar landstingsdirektör AA den bistra kritiken. Hon
tackar läkarna för "feedbacken" de gett landstinget med sitt brev. Och
lovar bättring. Nästa år läggs fokus på att utveckla Cosmic.”252
Landstingsdirektören pekar på det faktum att alla vill använda sig av ett
elektroniskt patientjournalsystem. Hennes uttalande i artikeln Krut ska läggas på
att utveckla Cosmic tyder på att hon anser att det faktum att detta behov nu är
tillgodosett är tillräckligt. Dessutom påpekar hon att det inte är vilket system
som helst som införts, utan det är det bästa tillgängliga systemet.
”Alla, också läkarna, vill ha en gemensam datajournal, betonar AA som
även menar att det råder bred samstämmighet om att Cosmic är det bästa
systemet på marknaden.”253
Senare under hösten publiceras en artikel där Socialstyrelsen instämmer i
läkarnas kritik av Cosmic:
”Socialstyrelsen ser allvarligt på vårdpersonalens kritik mot landstingets
datajournal, Cosmic. – En vårdgivare får aldrig göra avkall på
patientsäkerheten, säger BB, generaldirektör på Socialstyrelsen.”254
En jurist från Socialstyrelsen framhåller i artikeln att det är olagligt att använda
IT-system i vården som hotar patientsäkerheten, även om detta hot skulle vara
av övergående karaktär:
”– Vården får inte införa nya tekniska system som hotar patientsäkerheten,
inte ens tillfälligt. Den vårdgivare som gör det bryter mot hälso- och
sjukvårdslagen, säger CC, jurist på Socialstyrelsen.”255
Hon poängterar även att det är ytterst viktigt att den vårdgivare som köper in ett
IT-system av det här slaget ser till att produkten har de funktioner och den
kvalitet som begärts. Det är viktigt att ställa krav på det företag som säljer
systemet, så att man verkligen får den vara man beställt. Dessutom måste
systemet därefter prövas grundligt innan det tas i skarp drift:256
”– Det ska införas först när man är säker på att det motsvarar kraven.”257
Artikelförfattaren gör gällande att så inte är fallet när det gäller införandet av
Cosmic. De vårdenheter som agerade testpiloter för journalsystemet har framfört
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kritik mot systemet gällande bristande patientsäkerhet. Ändå togs Cosmic i
skarp drift och införandeplanen rullade på enligt den ursprungliga
planeringen. 258 Chefen för Socialstyrelsens tillsynsenhet framhåller dock i
artikeln att det inte alltid är tekniken det är fel på när problem uppstår vid
implementeringen av nya IT-system. Det är även viktigt att inte underskatta den
utbildningsinsats som krävs för de blivande användarna av systemet:259
”– Människor som inte har så stor datorvana förväntas plötsligt hantera ett
mycket komplext system. Det behövs en omfattande utbildning för att få
alla att använda en datajournal rätt, säger DD som tror många landsting
förbisett det.”260
Ytterligare en dimension är att de anställda inte upplever att de får gehör för sina
upplevelser av bristerna i systemet. I två olika artiklar i ÖstgötaCorrespondenten framhålls att Vårdprocesscentrum, som är ansvariga för
införandet av Cosmic, inte lyssnar på den kritik som finns bland vårdpersonalen.
Användarna av systemet känner sig maktlösa:
”Vårdcentralen har påpekat en rad brister i systemet till landstingets
vårdprocesscentrum som jobbar med införandet av Cosmic. Det värsta är
att det inte hjälper att klaga, tycker EE som är rätt övertygad om att det
inte går att åtgärda bristerna annat än rent marginellt.”261
I en senare artikel framkommer dock möjligheterna att utveckla Cosmic.
Systemets potential börjar skönjas bland användarna.
”Det är en stor vinst att inte behöva leta journaler, att all information finns
på plats. Det ökar patientsäkerheten, framhåller FF som tror att Cosmic
kan bli mycket bättre än vad den är idag. Men då måste
vårdprocesscentrum lyssna på kritiken.
-Men där säger man bara att vi ska ge oss till tåls. Och ha bra rutiner.”262
Otillgänglig och ineffektiv
I början av oktober publiceras också artikeln ”Det värsta som hänt” i ÖstgötaCorrespondenten. Artikeln handlar om en vårdcentral i länet, och läkarna där är
även de mycket kritiska till Cosmic. De menar att det nya systemet är
ineffektivt, och att tillgängligheten till vården därigenom minskar. Den aktuella
vårdcentralen är den vårdcentral i landstinget som använt systemet längst.263
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”Efter arton månader visar beräkningar att varje läkare på vårdcentralen
tar en till två patienter färre per dag när de arbetar i Cosmic, en nedgång
på tio procent. Ett slöseri med skattemedel, säger EE.
– Jag och mina kolleger gör mindre nytta för våra löner nu.”264
Eftersom systemet är tungjobbat ser läkarna på den aktuella vårdcentralen
Cosmic som ett stort arbetsmiljöproblem, som dessutom äventyrar patienternas
säkerhet:
”– Man känner sig orolig varje dag. Jag måste gå tillbaka och kolla och
dubbelkolla igen som jag aldrig gjorde förut, säger EE som har 25 års
erfarenhet av distriktsläkarjobbet och anser sig kunnig på datorer.” 265
Det nya systemet medför stora förändringar i läkarnas sätt att arbeta, och den
läkare som intervjuas av Östgöta-Correspondentens journalist anser att hon
känner sig mindre trygg i sin yrkesroll med det nya IT-systemet:
”– Cosmic är ett dumt datasystem som inte hjälper den som använder det
utan tvärtom. Det är svåröverskådligt, ohanterligt och opraktiskt. Jag
känner mig inte lika säker som doktor längre.”266
Även insändarskribenter har engagerat sig i ämnet Cosmic under hösten 2008.
En läkare på en vårdcentral i länet skriver att han hade förväntat sig stora
nyttoeffekter med det nya journalsystemet, men att han blivit besviken efter
införandet:
”Vissa vinster finns det definitivt, men kostnaden i form av stress,
frustration och fördröjningar till följd av ett långsamt och svåranvänt
system är för hög.”267
Skribenten beskriver att han nu använder mer tid till administration. Systemet
upplevs som mycket opraktiskt:
”Med hittills nio års medicinarutbildning i ryggen känns det tråkigt att
agera tafflig administratör i ett tungrott journalsystem, när min ambition i
yrket alltid varit att vara en kompetent och effektiv läkare till gagn för mina
patienter.”268
En annan insändarskribent lyfter istället fram fördelarna med Cosmic. Hon
menar att det framförallt är i primärvården som kritiken mot systemet
förekommer. Inom specialistvården upplevs systemet som mycket mer positivt
menar skribenten, som också skriver att man där även har en förståelse för att
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Cosmic hela tiden är föremål för ett utvecklingsarbete. Hon pekar också på den
ökade effektivitet och patientsäkerhet som systemet medför:269
”Specialistvården går från pappersjournal till ett helt nytt datasystem där
man ser fram emot att slippa leta efter journaler som ständigt är på vift och
som i sig kan ge en stor säkerhetsrisk för patienten vad gäller bland annat
patientens pågående ordinationer.”270
Tjänstemännen på Vårdprocesscentrum, ansvariga för införandet av Cosmic,
intervjuas i Östgöta-Correspondenten i början av november. De har en delvis
annan bild av situationen än de läkare som protesterar mot journalsystemet. Inte
minst poängterar de att arbete pågår för att förbättra journalsystemet:271
”– Vi gör vad vi kan för att rätta till bristerna, försäkrar ansvariga på
Vårdprocesscentrum. Förbättringar är på väg ut i systemet men det
kommer att dröja innan det blir någon större förändring av Cosmic. Så
komplext är systemet, säger GG, HH och II på vårdprocesscentrum
(VPC).”272
Dock håller tjänstemännen med om att Cosmic inte fungerar problemfritt ännu.
Men till skillnad från de läkare som framför kritik mot journalsystemet anser de
inte att situationen är akut, istället ser de att det är ett utvecklingsarbete som
ligger framför:
”Det finns befogad kritik mot datajournalen, säger man här. Den är långt
ifrån perfekt, ändå var det nödvändigt att ta den i bruk.
– Det finns felaktiga förväntningar om att andra ska göra jobbet åt oss.
Men vi kan inte sitta på läktaren. Vården måste själv vara med och
utveckla de tekniska system man ska använda.”273
Från Vårdprocesscentrums sida ger man också uttryck för förhållningssättet att
det nya systemet behöver tid, och att man behöver ha ett perspektiv som
involverar hela organisationen. Det är inte bara ett nytt IT-system som ska in i
organisationen, utan också själva sättet som individer och enheter arbetar på
måste förändras:274
”– Vi måste vara ödmjuka och ge systemet lite tid, säger II som betonar att
det är en gigantisk omställning för vården att gå från pappers- till
datajournaler.”275
”– Det handlar inte bara om teknik utan också om att införa nya arbetssätt
och rutiner, säger HH.” 276
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Det framstår även som att den kritik som framförs mot Cosmic är förväntad.
Tjänstemännen ser den som en allmänt förekommande reaktion när nya ITsystem införs:
”Nya tekniska system stöter alltid på motstånd, säger de och framhåller att
det måste bli sämre innan det blir bättre. Det tynger att, exempelvis,
inledningsvis inte ha en enda rad inskriven i den nya journalen.”277
Sammanfattningsvis om relationerna mellan
Vårdprocesscentrum, professionerna och media under PJ08
Det är framförallt läkare som uttalat sig i lokaltidningen. De har använt sig av
media för att föra fram kritik, både mot Cosmic och mot det sätt på vilket
landstinget implementerat det. Den kritik som framförs från läkarna är onekligen
mycket hård: deras uppgift som läkare försvåras och patientsäkerheten hotas.
Det är intressant att notera att här förs alltså en diskussion om
verksamhetsförändringar i landstinget utanför organisationen, i media. Det är
inte alltför långsökt att tänka sig att detta hänger samman med
organisationsstrukturen i landstinget. Ett landsting är ju dels en politiskt styrd
organisation, med politiker som sätter de överordnade målen för verksamheten
och tjänstemän som har i uppdrag att bereda och verkställa de politiska besluten.
Samtidigt finns i ett landsting mycket starka professioner, som även de vill ha
inflytande över hur verksamheten utformas och utvecklas. Läkare är traditionellt
sett en mycket stark grupp som har stort inflytande över vårdens organisering. I
och med införandet av Cosmic förändras deras arbetsvardag i stor omfattning,
och på ett sätt som de själva har begränsade möjligheter att påverka.
Organisationens karaktär gör att det inte är möjligt för en medarbetare att
undvika att använda Cosmic annat än i mycket begränsad omfattning – en
patientjournal i en skrivbordslåda är varken effektivt, säkert eller rationellt. Som
avhandlats i detta kapitel fanns också under PJ08 en känsla hos många
medarbetare av att inte bli lyssnade på – projektet körde bara vidare. Sannolikt
är det denna känsla som får läkarna att agera så expressivt i lokal media – de är
vana att bli lyssnade på och vill bli det även i denna fråga.
Vårdprocesscentrum får ju även de uttala sig i media och försvara det nya
vårdinformationssystemet. Det sker alltså ett meningsutbyte kring Cosmic
mellan olika aktörsgrupper i landstinget – läkarna och VPC – via omvägen
Östgöta-Correspondenten. Relationen mellan den kritiska läkargruppen och
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Vårdprocesscentrum präglas öppet av maktkamp – här handlar det om makten
att få definiera om Cosmic verkligen bidrar till en bättre vård eller inte. Och
denna maktkamp förs alltså delvis inför öppen ridå i lokaltidningen. Cosmic
tolkas på olika sätt av de två aktörerna, och båda försöker använda sig av media
för att göra sin tolkning till en sanning.
Intressant att notera är även att Vårdprocesscentrum får stå till svars och
försvara även det som de inte kan ha inflytande över, alltså problem som snarast
leverantören Cambio ansvarar för, exempelvis att systemet är långsamt och
svåranvänt. Det är tydligt att det i landstinget är VPC som ses som ansvarig för
det nya IT-systemet. Cosmic skapas av ett privat företag, men det är en offentlig
organisation som får ta konsekvenserna av systemanvändningen och bemöta
kritiken.
Värt att reflektera över när vi studerar de olika aktörernas (läkarna respektive
VPC) argumentation är synen på teknik och organisation. Läkarnas huvudpoäng
är att Cosmic är en belastning för organisationen, medan VPC istället menar att
det är organisationen som inte har anpassat sig tillräckligt till systemet – ”nya
arbetssätt och rutiner” måste införas. Vårdprocesscentrums argumentation ligger
här nära både regeringens och landstingspolitikernas när dessa två sistnämnda
aktörer i sina visionsdokument menar att den fulla nyttan med nya IT-lösningar
kommer tillsammans med en förändring i arbetssätt. Hos läkarna är alltså synen
på IT – för att återkoppla till Orlikowski & Scott – snarast att likna vid synen på
ett verktyg, IT ska vara en lydig medarbetare på samma sätt som skalpellen eller
stetoskopet. VPC däremot ger uttryck för synsättet att IT kan fungera som en
aktör som tillsammans med andra – mänskliga – aktörer bidrar till ett mervärde i
verksamheten.

Cosmic, Vårdprocesscentrum och Cambio – IT i vision
och praktik
I en extern utvärderingsrapport om projektet PJ08 framhålls att relationen
mellan landstinget och Cambio inte varit problemfri. Problem gällande
informationsbrist och sena leveranser har förekommit, liksom konstanta
diskussioner om förhandlade systemfunktioner. Utvärderarna argumenterar för
att en anledning till den delvis dåliga relationen är kontraktsituationen mellan
landstinget och Cambio.278 Det faktum att det inte finns någon kravspecifikation
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(vilket diskuterats tidigare i detta kapitel) skapar en osäkerhet kring vad som kan
ses som förhandlad funktionalitet. Landstingets förhandlingsposition påverkas
av detta:
“[…] svag förhandlingsposition i förhållande till Cambio och riskerar
förutsätta parterna i ständiga diskussioner om avtalad funktionalitet samt
missförstånd och förvirring kring de olika modulerna.”279
Det verkar alltså som att relationen mellan Landstinget i Östergötland och
Cambio varit präglad av en viss friktion under tiden för PJ08. Landstinget har
riktat kritik mot Cambio offentligt. I Östgöta-Correspondenten uttalar sig chefen
för Vårdprocesscentrum i slutfasen av PJ08 negativt om Cambio. Han säger att
förväntningarna från landstingets sida var att systemet skulle vara funktionellt på
kortare tid än vad Cambio har visat sig kunna prestera.280 Från VPC:s sida är
man alltså missnöjd med Cambios leveransförmåga. Projektledaren för PJ08
uttrycker det på följande sätt i slutrapporteringen för projektet:
”Den i särklass största risken i projektet måste tillskrivas applikationen,
leverantörens förmåga att leverera avtalad funktionalitet med kvalitet i tid.
Detta har varit ett stort bekymmer som föranlett både förseningar och extra
resursinsatser. I detta ligger också tekniska utmaningar för att kunna
leverera drift av applikationen med hög prestanda, stabilitet och
tillgänglighet.”281
I början av november 2008 fanns också i Östgöta-Correspondenten en artikel
där chefen för Cambios produktutveckling intervjuas. Han bemöter där den
kritik som förs fram av vårdpersonal i landstinget, och menar att för att Cosmic
ska fungera krävs också att nya arbetsrutiner införs. Framförallt handlar det om
att alla de enheter som använder Cosmic måste ha gemensamma rutiner. Chefen
för Cambios produktutveckling menar att landstinget inför införandet inte hade
insikt i den arbetsbörda som krävs på de olika vårdenheterna för att få systemet
att fungera som det är tänkt.282
Det är tydligt att det finns en konflikt mellan Vårdprocesscentrum och Cambio
under införandefasen. Den kritik som förs fram från vårdpersonalen –
framförallt från läkare och från vårdcentraler – bemöts med beskyllningar åt
båda håll. VPC menar att Cambio inte levererat som utlovat, medan Cambio
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menar att det är landstinget som inte förberett organisationen på ett adekvat sätt
inför införandet.
Vad de båda aktörerna däremot är överens om i slutet av 2008 (strax innan
projektet slutförs) är att det krävs tid och utvecklingsarbete innan den fulla
nyttan av Cosmic kan uppnås. VPC betonar det kommande utvecklingsarbetet
som en lösning på de dagsaktuella problemen med Cosmic. 283 Cambio
understryker i likhet tjänstemännen på Vårdprocesscentrum att systemet kräver
tid för att komma till sin rätt, och att förbättringsarbetet måste ske i samspel
mellan företaget och landstinget.284 Samtidigt som en konflikt mellan aktörerna
föreligger, är de alltså överens om att det nödvändiga utvecklingsarbetet ska ske
i samarbete mellan landstinget och Cambio.
Det är Cosmic som i det här fallet binder samman den offentliga och den privata
aktören – de har i det här läget svårt att komma ifrån varandra även om de skulle
vilja. För landstingets del har man investerat avsevärda mängder pengar,
mänskliga resurser, tid och prestige i projektet. För att inte tala om de
ansträngningar man lagt ner på att få medarbetarna med på tåget i den stora,
komplexa och ofta trögrörliga verksamhet som ett landsting är. I flera
bemärkelser har man inte råd att agera på något annat sätt än att fortsätta
samarbeta med Cambio. Från Cambios sida har man också ett ekonomiskt
intresse i att relationen ska fortsätta – Landstinget i Östergötland är en stor och
viktig kund för företaget. Utöver dessa anledningar finns också de juridiska – ett
flerårigt kontrakt är påskrivet av båda parter och begränsar deras
handlingsutrymme.
Vi ser alltså här ett exempel på hur utveckling av ny teknik (Cosmic) bidrar till
att knyta samman privat och offentligt och alltmer sudda ut gränserna
däremellan.

Cosmic, professionerna och patienterna – den nya
tekniken träder in på vardagens scen
Jag har valt att betrakta IT-systemet Cosmic som en aktör bland andra i
landstinget. Dels för att detta är ett sätt att retoriskt och analytiskt frilägga den
betydelse IT-systemet har för arbetsvardag och organisering i landstinget. Dels
för att mina respondenter själva betraktar Cosmic som en medaktör i
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vårdvardagen. Cosmic omtalas ofta som en aktör, till och med som en ”han”.
Det görs exempelvis genom uttalanden som “Han mår ganska bra.”285. Cosmic
bidrar till att styra professionernas vardag, men verkar också som ett stöd i olika
arbetsuppgifter. Cosmic sparar information och ser till att den är tillgänglig för
professionerna när den behövs.
I och med PJ08 gjorde Cosmic entré på vårdcentraler och sjukhuskliniker. De
konkreta förändringar som följde med införandet av Cosmic (ex. förändringar i
säkerhet, tillgänglighet och effektivitet) presenterades i kapitel fyra och kommer
även att diskuteras under rubriken Fas tre: Efter PJ08 i detta kapitel. Därför går
jag inte in i de detaljerna i detta avsnitt, utan fokuserar här på reflektioner kring
relationerna mellan Cosmic, professionerna och patienterna i införandefasen.
Cosmic kom att direkt från början spela en stor roll i arbetsvardagen i
landstinget, då vårdpersonalen inte kan utföra sitt jobb utan
vårdinformationssystemet. Cosmic präglade alltså vårdvardagen från start. En
undersköterska vi intervjuade uppgav att hon uppskattar den tid hon ägnar åt
arbete i Cosmic under en vanlig arbetsdag till en tredjedel av den totala
arbetstiden. Hon sammanfattar Cosmics betydelse med orden:
”Det är väldigt mycket datoriserat är det.”286
Vid tiden för införandet hade Cosmic fått något av en anti-gloria. Negativ kritik
mot systemet var en utmaning för landstinget under PJ08. Som avhandlats ovan
framkom mycket negativ kritik kring systemet i lokal media. Detta har påverkat
normbildningen om PJ08 och Cosmic och potentiella användares syn på
systemet redan innan det har införts på just deras enhet. Det visade sig
exempelvis i samband med Cosmicutbildningen, där vissa deltagare starkt gav
uttryck för sitt missnöje med införandet av Cosmic.287 Förväntningarna var alltså
jämförelsevis låga och även negativa med avseende på vad införandet av det nya
IT-systemet skulle innebära. Initialt skulle man alltså kunna säga att Cosmic och
vårdpersonalen var lite på kant med varandra.
I början sågs den nya aktören Cosmic ofta som krånglig och betungande. Det
gick långsamt, det var ”många klick” – alltså upplevda brister i
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användargränssnittet – och personalen kände sig osäker med det nya systemet.288
Som diskuterades i kapitel fyra var det i början så att vanliga arbetsuppgifter tog
längre tid än vanligt, vilket i sin tur ledde till stress, irritation och frustration.
Relationen mellan vårdpersonalen och Cosmic fick ingen bra start.
Vårdpersonalen var beroende av Cosmic för att kunna genomföra sitt arbete,
men kände inte att de kunde lita på den nya medarbetaren.
Denna misstro var dock till stora delar av övergående karaktär. Merparten av de
intervjuer vi genomförde inom fallstudien gjordes 2009, alltså året efter att
breddinförandet av Cosmic var avslutat. Redan då märktes en annan attityd
bland våra respondenter. Vi märkte att den negativa kritiken kring systemet
tenderade att framkomma mera på en retorisk nivå (exempelvis vid initial
konakt med intervjupersonerna och vid samtal i korridorer och fikarum) än vid
djupare samtal. I många av de intervjuer vi genomförde med vårdpersonal under
den här tidsperioden möttes vi initialt av en mera övergripande kritik, men som
vid fortsatt samtal byttes mot en mer tydligt positiv bild av systemet och de
möjligheter som systemet för med sig med avseende på exempelvis
informationstillgänglighet och säkerhet.
Min tolkning är att ju mer personalen använde sig av systemet, desto mer kom
de att lita på det och betrakta det som en medarbetare att räkna med. Samtidigt
hade man inget större val än att fortsätta använda Cosmic, och behövde ju
anpassa sig till den rådande situationen. Vid en gruppintervju vi genomförde vid
vårdcentralen i tätort framförde medarbetarna synpunkter som gick ut på att
Cosmic är där för att stanna. Det finns också hopp och tro om att IT-systemet
kommer att förbättras efter hand. Ur våra fältanteckningar:
”De säger också att Cosmic ”kommer växa fram år efter år”. Systemet har
nu också fått en acceptans hos personalen.”289
Senare i fallstudien genomförda intervjuer indikerar också en än mer positiv bild
av systemet än de tidiga. Sammantaget tyder dessa resultat på att Cosmic fick en
gradvis ökad acceptans hos användarna under den närmsta tiden efter
breddinförandet. Relationen mellan Cosmic och professionerna blev alltså
mindre frostig relativt kort tid efter breddinförandet.
Cosmic fungerar som länken mellan patienten och vårdpersonalen. I Cosmic
lagras patientinformation som vårdpersonalen kan plocka fram. Patienterna har
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som regel ingen egen interaktion med IT-systemet, utan vårdpersonalen fungerar
som en mellanhand. Det är vårdpersonalen som både skriver in information i
systemet och sedan söker efter och läser den där. För patienterna var dock
sannolikt
inte
införandet
av
Cosmic
särskilt
dramatiskt.
En
distriktssjuksköterska som vi intervjuade sa att en vanlig reaktion från
patienterna på landstingets datorisering är frasen:
”Jaså ni har allt i den där [datorn] nu?”290
Vi har tidigare i kapitlet diskuterat att processen i landstinget från politiska
beslut till införandet av Cosmic skulle kunna ses som implementeringscykeln i
PIP-modellen: För att kunna implementera den nationella policyn måste en ny
process ta vid i landstinget där denna tolkas och nya beslut fattas. När vi
diskuterar införandet av Cosmic ute på vårdenheterna, som vi gjort i detta
avsnitt, rör vi oss ute i praktikcykeln i PIP-modellen: Ny teknik introduceras,
börjar användas i vardagen och så smått accepteras.

Fas tre: Efter PJ08
I den tredje fasen, tiden efter införandeprojektet PJ08, blir Cosmic allt mer en
integrerad del av vårdvardagen. I detta avsnitt beskriver och diskuterar jag
relationerna mellan de aktörer som är delaktiga i fasen. I likhet med föregående
avsnitt fokuserar jag på att avhandla för fasen nya relationer samt förändringar i
de redan existerande.
I den tredje fasen ökar antalet aktörer och graden av komplexitet ökar ytterligare
jämfört med fas två. Bilden nedan, Figur 5:D, illustrerar de i fasen aktiva
aktörerna samt dessas inbördes relationer.
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Bild 5:D: Aktörernas inbördes relationer i fas tre.

Navet Cosmic
Jag har valt att i bilden ovan låta aktören Cosmic finnas i mitten av
aktörsnätverket – Cosmic binder med sina egenskaper och sin funktion samman
aktörer inom och utom landstinget. Det var en av de initiala poängerna med
vårdinformationssystemet att det skulle vara just integrerande och fungera i de
flesta delar av landstingets verksamhet. I det här avsnittet beskriver jag hur
Cosmic fungerar som ett sammanbindande nav.
Verksamhetsutvecklingsdimensionen och förväntningar på denna punkt är
tydliga i målen för projektet PJ08 – det handlar om nya arbetssätt, gemensamma
utgångspunkter (sammanhållen bild av patientens hälsotillstånd och vård) samt
ett platsoberoende. Verksamhetsutvecklingsdimensionen är till och med i
målbeskrivningen placerad i förgrund, medan artefakten är placerad i en
bakgrund. IT, här i form av ett landstingsgemensamt, integrerat,
patientjournalsystem, betraktas som ett medel för att nå mål i verksamheten av
intern karaktär (nya, och kanske underförstått mera effektiva och samordnade,
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arbetssätt) och extern karaktär (exempelvis för bättre vård för patienter) 291.
Förändringarna förväntas ske eftersom patientjournalsystemet skapar
förutsättningar för arbetet att planera, dokumentera och följa upp patientens vård
oavsett var i organisationen eller hos anslutna privata utförare som den ägt rum.
Cosmic, professionerna och patienterna
Jag ska nu försöka ge en bild av relationerna mellan Cosmic, professionerna och
patienterna efter PJ08. Jag strukturerar berättandet efter några empiriskt
framväxta teman: Tillgänglighet, Arbetsfördelning och arbetssätt, Säkerhet och
integritet samt ”Man vänjer sig” – systemet institutionaliseras.
Tillgänglighet	
  
I kapitel fyra berättade jag att tillgänglighet till information upplevs som en stor
fördel med Cosmic av vårdpersonalen. De känner sig bättre informerade vid
patientmöten, då de genom Cosmic alltid har direkt tillgång till patientens
journal och får en helhetsbild av patientens vårdsituation. Att det integrerade ITsystemet ger förutsättningar att skapa sig en bild av en helhet gällande en patient
uppskattas av samtliga våra intervjupersoner på vårdcentralerna.
När en mottagningssjuksköterska samtalar med en patient i telefon vid en
vårdcentral kan hon eller han ”göra mer” för patienten nu än innan Cosmic.
Sjuksköterskan kan bland annat hjälpa patienten med att svara på dennas frågor
om läget för en särskild remiss och om planerade vårdkontakter på andra
enheter. Ett konkret exempel på detta är hur arbetssituationen för
mottagningssköterskan på vårdcentralen på landsbygdens förändrats. Hon menar
att hon kan ge patienterna ett mer proffsigt bemötande nu. Detta illustreras med
ett utdrag ur våra fältanteckningar:
”Mottagningssköterskan tycker att hon kan hjälpa patienterna mer nu, ex.
med att hitta provsvar. Systemet gör att man kan förenkla för patienter; kan
ge mera information om remisser etc. Patienterna borde märka att
vårdcentralen är mera välinformerad nu. Ibland händer det att patienten
”säger fel” – då kan mottagningssköterskan kolla uppgiften i Cosmic.”292
Vi har under våra fältstudier fått flera exempel på hur den ökade tillgängligheten
till patientinformation förändrar verksamheten. Ett sådant är när patienten vid
291
Att på detta sätt se IT som ett medel för att realisera organisatorisk förändring kan jämföras med ett
organisatoriskt imperativ (se bl.a. Markus och Robey [1988]). Kompletterande perspektiv på förhållandet mellan
IT och organisering kan bland annat studeras i Kallinikos [2004], Melin [2009, 2010], Orlikowski [2007] och i
Orlikowski och Scott [2008]
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kontakt med primärvården talar om tidigare vårdkontakter med akutkliniken. I
sådana fall kan primärvårdspersonalen komplettera och vid behov också bemöta
patientens bild av sitt tidigare besök i vården. Ett annat exempel handlar om
tillgången till patienters prover och provsvar i Cosmic. Denna tillgång innebär
dels att LiÖ inte behöver utföra prover ”i onödan” och dels att patienten heller
inte behöver utsättas för upprepad provtagning när det egentligen inte behövs.
På de två vårdcentraler som ingått i fallstudien har Cosmic ofta jämförts med
tidigare elektroniska journalsystem. Den ökade komplexiteten med Cosmic
nämns då som en nackdel. Möjligheten till att lagra och komma åt så mycket
information gör att vårdpersonalen menar att de behöver göra en urvalsprocess i
vad som ska skrivas och sparas i Cosmic och vad som inte ska det. Jag tolkar
dessa resonemang hos vårdpersonalen som en process av lärande. En
sjuksköterska på vårdcentralen i tätort uttrycker det på följande sätt:
”[...] vi måste fostra oss vad vi ska skriva i Cosmic… ingen orkar ta upp…
det blir så nedtyngt, systemet med onödig information. Det är något vi får
komma överens om. Det är fara i att ha för mycket information”.293
Ytterligare en aspekt av tillgänglighet handlar om vilka vårdgivare som
använder sig av Cosmic och vilka som inte gör det. När vårdenheter i privat regi
inte använder Cosmic så kan dessa vare sig komma åt eller lämna information i
IT-systemet. De privata vårdgivare vars verksamhet är upphandlad av
landstinget använder dock Cosmic – det ingår i avtalet med landstinget. Cosmic
bidrar alltså därmed både till in- och utlåsningseffekter. Ur både ett
vårdpersonals- och ett patientperspektiv blir information som finns lagrad på
andra ställen än i Cosmic mera svårtillgänglig och får en annan status. Detta kan
vara både positivt och negativt för patienten. Å ena sidan kan patienten vilja gå
till en privat klinik bland annat för att informationen inte ska registreras i
Cosmic och bli tillgänglig för exempelvis dennas husläkare på vårdcentralen. Å
andra sidan kan det leda till förluster i effektivitet.
En mycket konkret förändring av arbetsvardagen som Cosmic lett till är hur
ronden genomförs på sjukhuskliniker. Där kopplas Cosmic till större platta
skärmar vid genomgången, vilket skapar en bättre dialog mellan professioner.
Flera intervjupersoner menar att just detta skapar bättre förutsättningar för
dialog och en bättre överblick av information än tidigare, då ansvarig läkare inte
sällan läste upp informationen ur en pärm som hon själv hade tillgång till.294
293
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En funktion i Cosmic som har mött såväl positiv som negativ kritik är
läkemedelsmodulen. Grundtanken är att modulen skapar en överblick av vilka
läkemedel en patient har. Kombinationer blir mera synliga och möjligheten att
se över den totala medicineringen blir möjlig på ett helt annat sätt än tidigare.
Konsekvenser av detta kan vara bättre hälsa för patienten såväl som
kostnadsbesparingar för LiÖ. Den negativa kritiken har bland annat bestått i att
listan är svåröverskådlig och upplevs som rörig.
Som jag berättade i kapitel fyra är en annan aspekt av den informationstillgång
som Cosmic och läkemedelslistan ger att tekniken kan skapa en viss slentrian.
En vårdcentralsläkare vi intervjuade gav uttryck för att rutin då kan gå framför
reflektion exempelvis vid förskrivning av läkemedel, utan att man exempelvis
som läkare ställer sig nya frågor, interagerar med patienten om aktuellt
sjukdomstillstånd och så vidare.
Hur ser då relationerna mellan patienter, professioner och Cosmic ut med
avseende på dessa resultat kring tillgänglighet? Den stora förändringen som den
ökade tillgången till patientinformation ger är som jag tolkar det möjligheten för
vårdpersonalen att ge bättre service till patienten. Detta blir en märkbar skillnad
för patienten i relationen till vården: Bara genom ett enda samtal kan patienten
få information om remisser, provsvar, planerade vårdkontakter med mera knutna
till alla vårdenheter som använder Cosmic. Vårdpersonalen uttrycker att de
uppskattar den ökade tillgången till patientinformation mycket på grund av just
detta: De känner att IT-systemet bidrar till att de kan göra ett bra jobb när det
gäller information till patienterna.
Samtidigt blir det en märkbar skillnad för patienten vilka vårdgivare som
använder Cosmic och vilka som inte gör det, vilket diskuterades kort ovan. Om
en patient går exempelvis till en privat gynekologmottagning som inte använder
Cosmic får inte landstinget åtkomst till den dokumentation som besöket ger
upphov till.
En förändring som Cosmic medför är en ny typ av interaktion mellan olika
professioner inom landstinget. Dels skriver alla, läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster med flera, i samma journal. Dels öppnar den nya tekniken upp
för ett annat arbetssätt i vårdvardagen, som exemplet med ronden som togs upp
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ovan. Det nya vårdinformationssystemet möjliggör alltså nya sätt för
professionerna att kommunicera kring vårdarbetet.
Ovan har vi också tagit upp risken med att tekniken kan skapa slentrian: Att
vårdpersonalen blir så trygg med IT-systemet att man snarare ”lyssnar på”
Cosmic än på patienten. Journalens upplägg kan göra att det blir lätt för
exempelvis läkaren att ”göra som förra gången”. I sådana fall blir alltså
vårdpersonalens relation med IT-systemet viktigare än den med patienten.
Arbetsfördelning	
  och	
  arbetssätt	
  
Under rubriken Tillgänglighet tog jag upp att möjligheten till att lagra och
komma åt så mycket information i Cosmic gör att vårdpersonalen menar att de
behöver göra en urvalsprocess. Hos våra respondenter på vårdenheterna finns en
allmän uppfattning om att allt ska skrivas i Cosmic. På samma gång väljer
användare bort att skriva anteckningar i IT-systemet exempelvis vid enklare
rådgivning – det anses onödigt och man vill inte överlasta journalsystemet295.
Flera läkare använder Cosmic för att själva skriva korta journalanteckningar
(omfattande någon eller ett par rader text). Detta är en skillnad jämfört med
tidigare då alla anteckningar dikterades i en för detta dedicerad applikation och
skickades till en läkarsekreterare för utskrift. Samtidigt ges, från
vårdcentralsperspektiv, uttryck för att exempelvis fördelning av arbete gällande
journalanteckningar är, likt många andra arbetsuppgifter, en fråga om tradition,
vanor och makt.296 I en uppföljningsintervju vid en vårdcentral framkommer
också uppfattningen att kvaliteten i anteckningarna blir lägre om läkare själva
dokumenterar i journalen istället för att läkarsekreterarna utför uppgiften 297.
Cosmic påverkar det vardagliga vårdarbetet i stor utsträckning. Därför får det
också stora konsekvenser när vissa funktioner inte upplevs som fullt
funktionsdugliga. Ett sådant exempel är remisshanteringen i Cosmic. Denna
upplevs ofta som krånglig och svår att överblicka för en enskild användare. På
sjukhuskliniken vi besökte förekom därför parallella flöden för remisshantering:
man använde sig av ett ”papperssystem” vid sidan av Cosmic för att hantera
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remissflödet298. Detta motiveras framförallt med att det skapar en struktur, en
känsla av säkerhet och kontroll.
Ett annat exempel är meddelandefunktionen i Cosmic. Dels är det endast en
envägskommunikation, dels används den inte av alla medarbetare. Att den inte
används av alla bottnar i både systemets begränsningar och i verksamhetens
naturliga variation. Ibland krävs manuella meddelanden för att nå
personer/kategorier av personer som inte har tillgång till eller använder
bevakningsfunktionen i Cosmic (t.ex. diabetessjuksköterskor som rör sig mellan
olika enheter och vissa läkare). 299 Parallella pappersbaserade lokala
meddelandesystem används alltså simultant med Cosmic.
Hur ser då relationerna mellan professioner och Cosmic ut med avseende på
dessa resultat kring arbetsfördelning och arbetssätt? För det första har en del
förändringar i arbetsuppgifter skett. I Cosmic är det lätt för läkaren själv att
skriva in korta journalanteckningar, här har alltså en förskjutning av
arbetsuppgifter (från läkarsekreterare till läkare) skett. Det är dock intressant att
notera att de anteckningar som läkarna själva gör inte håller en lika hög och
jämn kvalitet som de som läkarsekreterarna producerar. Jag tolkar detta som en
pågående utvecklingsprocess kring vem som ska göra vad: det nya IT-systemet
sätter gamla rutiner och vanor ur spel.
Vid fallstudiens genomförande förekom parallella processer, där
papperslösningar användes samtidigt som elektroniska sådana fanns tillgängliga
i Cosmic. Jag har ovan gett exempel på sådana processer som handlar om
renskrivning, remisser och meddelandehantering. Exemplen visar på att det dels
finns ett missnöje med IT-systemet då det inte håller tillräckligt god kvalitet på
alla de områden som förväntas, dels finns en viss ovana och osäkerhet vid att
låta IT-systemet ”sköta allt” samt dels att alla de fördelar IT-systemet var tänkta
att ge inte uppnås.
Säkerhet	
  och	
  integritet	
  
Som jag tog upp i kapitel fyra har våra respondenter på vårdenheterna tagit upp
tankar kring sårbarhet kopplat till informationslagringen i Cosmic, och en viss
kritik finns från vårdpersonalens sida. Denna kritik är av två slag. Dels handlar
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det om en oro för att det blir alltför lätt att komma åt patientinformationen.300
Dels handlar kritiken om att vårdpersonalen blir så beroende av IT-systemet i
sitt vardagliga arbete: man ”vet ingenting” utan systemet.301
En annan aspekt rörande säkerhet och integritet är den som handlar om
”heminloggning”, och som lyfts fram på vårdcentralen på landsbygden. Det är
nu möjligt för jourläkare och joursjuksköterskor att logga in i Cosmic från en
annan plats än vårdcentralen – exempelvis hemifrån. Därmed kan de i många
fall göra kvalificerade bedömningar på distans, vilket är en stor förändring i
arbetssätt mot tidigare. 302 Tillgängligheten till patientinformationen finns
numera i hela landstinget samtidigt, men börjar alltså även flyta ut även utanför
landstingets fysiska väggar. Samtidigt med de nya möjligheter detta medför kan
reflektioner göras kring vilken betydelse det får för patientsäkerheten. När
Cosmic kan öppnas på en dator hemma i vardagsrummet ökar risken att
obehöriga kan komma åt patientinformation.
Hur ser då relationerna mellan patienter, professioner och Cosmic ut med
avseende på dessa resultat kring säkerhet och integritet? Det är intressant att
vårdpersonalen reflekterar kring säkerhetsrisker med systemet. Det är flera av
dessa som tagit upp just frågan med att obehöriga kan komma åt information.
Dock är alla medvetna om att alla användarrörelser i Cosmic loggas och att
stickprov görs med jämna mellanrum: vårdpersonalen får inte läsa
journalanteckningar som de inte behöver för sitt arbete. Patienten har också rätt
att begära ut en lista över vilka som har tittat på just hennes journal. Trots dessa
säkerhetsåtgärder finns alltså en oro över att det med det elektroniska
journalsystemet blir lite för lätt att leta reda på information man egentligen inte
behöver. Våra respondenter är här alltså framförallt oroliga för att vårdpersonal
ska ta sig för stora friheter.
Det blir tydligt i samtalen med våra respondenter att man är mycket beroende av
Cosmic i sitt arbete. Cosmic har blivit en så pass viktigt aktör i landstinget att
medarbetare uttrycker oro för hur de ska utföra sitt arbete om inte ”han”303 är på
plats och fungerar som han ska. Dock är vårdpersonalen vid direkta frågor
300
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egentligen inte särskilt orolig för att systemet helt plötsligt inte ska fungera –
Cosmic upplevs som driftsäkert och de oplanerade driftstoppen har varit få.
Relationen mellan Cosmic och vårdpersonalen är alltså intensiv och verkar vara
ömsesidigt beroendeframkallande.
De fysiska gränserna för landstingets verksamhet suddas ut när inloggning i
journalsystemet vid behov kan ske hemifrån – den nya tekniken bidrar till att
göra den fysiska platsen där vårdarbetet utförs mindre viktig. Samtidigt skulle
detta – som redan nämnts ovan – kunna utgöra en säkerhetsrisk då
kontrollmöjligheterna minskar – en familjemedlem eller vän till läkaren skulle
kunna ”läsa över axeln”.
”Man	
  vänjer	
  sig”	
  –	
  systemet	
  institutionaliseras	
  	
  
Det finns också utsagor om Cosmic som gör gällande att ”man vänjer sig” och
att man ”jobbar nästan lika snabbt” redan kort efter systeminförandet på den
egna enheten. Cosmic institutionaliseras därmed i daglig verksamhet genom
återupprepad interaktion och blir en ”medarbetare” bland andra. Som jag
diskuterade i föregående avsnitt skapas ett beroende av IT-systemet –
vårdpersonalen förlitar sig på att Cosmic finns där för att kunna utföra sitt
arbete.
Cosmic förändras också i en riktning som gör systemet allt viktigare: Systemet
fylls efter hand på med mer och mer information, och ju mer patientinformation
av olika slag som finns i Cosmic, desto viktigare blir vårdinformationssystemet
för att kunna ge adekvat vård. Samtidigt leder den ökade integrationen mellan
vårdorganisationen och IT-systemet till – om diskuterats ovan – ett ökat
beroende och en ökad sårbarhet i takt med att arbetsprocesserna kopplas allt mer
intimt samman med IT-systemet.304
På specialistkliniken som ingick i vår fallstudie upplevs det också som något
positivt att det i Cosmic finns flera vägar att nå målet, och uppfattningen finns
att detta kan bidra till en egen personlig professionell utveckling.305 Jag tolkar
detta som att Cosmic upplevs ge nya utmaningar i arbetsvardagen och erbjuder
olika sätt att lösa problem – här får vi alltså bilden av IT-systemet som en
kreativiserande medarbetare.
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Denna bild av Cosmic har vi dock inte fått på de andra vårdenheterna vi besökt.
Det visar att det är viktigt att inte underskatta att effekterna av IT-system inte är
deterministiska. Eftersom en social mening tillskrivs IT-system, kan ett sådant
uppfattas på olika sätt i olika organisationer: De meningar som Cosmic får
exempelvis på sjukhuskliniken blir en del av en organisationens och
medarbetarnas vardag. I och med att vi betraktar teknikens betydelse som socialt
konstruerad blir också dess betydelse möjlig att omtolka och omvärdera: vilken
roll Cosmic spelar i olika delar av landstinget kan alltså förändras över tid.
När signifikanta aktörer eller aktörsgrupper, relaterat till en eller flera
professioner, tidigt i systeminföranden tilldelar systemet vissa karaktäristika blir
dessa inte sällan en del i de lokala och individuella tolkningarna av ett system,
uppfattningar om dess kvalitet och nytta etc. Det har vi sett exempel på i den
aktuella fallstudien, då framförallt läkare gick ut med mycket hård kritik mot ITsystemet i samband med införandet. Dessa tolkningar blir en del av den sociala
och organisatoriska inbäddningen av systemet. Samtidigt ser vi att de negativa
tolkningarna av Cosmic förändrats över tid.
Relationen mellan professionerna och Cosmic skulle alltså kunna ses som från
början frostig, för att därefter övergå till att präglas av acceptans, förtroende och
– i alla fall i vissa delar av organisationen – värme.
Cosmic, vårdenheter, VPC och förvaltning
Det pågår i skrivande stund, våren 2011, fortfarande utvecklingsarbete på LiÖ
kopplat till användningen av Cosmic. Som beskrevs i kapitel fyra har landstinget
startat ett värdehemtagningsprojekt med målbilden att kunna öka andelen
verksamhetsutveckling (exempelvis i vårdstödjande administrativa processer)
utifrån de möjligheter Cosmic ger. Dock upplever man på vårdenheterna
fortfarande vid de uppföljningsbesök vi gjorde under 2010 att det finns en
oklarhet i organisationen när det gäller hur synpunkter på Cosmic ska föras fram
samt hur dessa prioriteras och hanteras av systemansvariga.306 Cosmic upplevs
på vårdenheterna fortfarande som något som kommer ”uppifrån”, från
Vårdprocesscentrum, och som mycket svårt att påverka eller ha inflytande över.
Här kan en motsättning i relationen mellan VPC och vårdenheterna skönjas:
VPC vill påverka vårdenheterna till verksamhetsförändringar utifrån införandet
av Cosmic, medan verksamheten vill förändra Cosmic.
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Under arbetet med fallstudien har jag fått bilden av att de rutiner som utvecklats
gällande arbetssätt relaterat till Cosmic framförallt utvecklas lokalt på
vårdenheterna. Denna bild bekräftades under uppföljningsintervjuerna. Man kan
på varje vårdcentral eller klinik i stor utsträckning välja hur rutiner kring
användningen av Cosmic ska utformas. Ett exempel är hanteringen av detta på
vårdcentralen i tätorten. Där sker samtal om Cosmic mer organiserat vid
regelbundna vårdcentralsmöten. Vid dessa möten äger ett lärande mellan
medarbetare avseende användningen av Cosmic och kringliggande rutiner rum –
man lär sig alltså av varandra307. Så trots att IT-systemet är globalt i den
meningen att det används i (nästan) hela landstinget, präglas användningen av
detsamma av lokala rutiner och normer.
Idag använder administrationen på landstinget Cosmic för en rad olika ändamål.
Som jag berättade i kapitel fyra kan bland annat statistiska uppföljningar av de
olika enheternas verksamheter göras genom Cosmic. IT-systemet används som
ett styrsystem för organisationen, och ger nya möjligheter till inblick i
verksamheten i de olika delarna av landstinget för den som sitter ”på toppen”.
Den administrativa hierarkin i landstinget mellan ”förvaltningen” och
”verksamheten” manifesteras alltså genom IT-systemet. För vårdenheterna
innebär användandet av statistiskmodulen – som tidigare diskuterats – en ökad
administrativ arbetsbörda. Detta är ett konkret exempel på hur Cosmic leder till
ett annat sätt att arbeta ”på golvet”. En av våra respondenter uttryckte kritik mot
detta och menade att denna tid skulle vara bättre använd om den istället kunde
läggas på patientkontakter308.
Landstinget och Cambio
Som diskuterats tidigare i kapitlet har landstinget och Vårdprocesscentrum för
att införa Cosmic samverkat med systemleverantören Cambio Healthcare
Systems. Landstingets relation till företaget har skiftat över tid avseende dess
karaktär (till exempel när det gäller makt/beroende, samarbete,
slutenhet/öppenhet, och förväntningar). Vidare har det också – som diskuterades
i kapitel fyra – uppfattats föreligga en komplicerad kontraktssituation mellan
aktörerna. Under delar av samarbetet har systemleveranser från Cambio inte
hållit ändamålsenlig kvalitet och heller inte levererats i tid. Landstinget har vid
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ett tillfälle utnyttjat sin juridiska möjlighet till ekonomisk kompensation för
detta309.
I samband med uppgraderingar av Cosmic har också relationen mellan LiÖ och
Cambio satts på prov. Under sommaren och hösten 2010 till och med till den
grad att landstinget riktade allvarlig kritik och ekonomiska sanktioner mot
leverantören för bristande funktionalitet vid avtalade leveranser – relationen
dem emellan kan alltså karaktäriseras som något skakig.
Vid flera tillfällen under den period som fallstudien pågått har större
uppgraderingar av Cosmic skett. Vid flera av dessa har fel och störningar av
olika slag uppkommit. Ett av de tillfällen då relativt stora störningar i
vårdverksamheten uppkom var i maj 2010, och på landstingets webbplats kunde
vi då läsa följande:
”En uppgradering av journalsystemet Cosmic i veckan medförde bland
annat att funktionen för att skicka e-recept inte fungerade korrekt. För att
inte äventyra patientsäkerheten beslutade ansvariga att stänga den delen
av systemet tills problemen åtgärdats. Landstinget ser allvarligt på
felet.”310
Cosmic är ett verksamhetskritiskt system, och vissa typer av fel kan vara mycket
allvarliga för verksamheten och säkerheten i vården. Nedanstående citat
illustrerar just säkerhetsaspekten:
”Cosmic är ett av våra största system och ska vara både patient- och
driftsäkert. Det är inte acceptabelt att fel som dessa inträffar i samband
med en systemuppgradering, säger JJ, som tillsammans med KK ansvarar
för systemet från landstingets sida.”311
Landstinget såg mycket allvarligt på felet, och krävde att Cambio ska redogöra
för hur de ska undvika liknande kvalitetsbrister i framtiden.312 Detta var dock
inte sista gången som fel i Cosmic orsakade allvarliga störningar i
vårdverksamheten.
Under hösten 2010 rapporterades ytterligare fel i Cosmic, vid detta tillfälle i
samband med en uppgradering avseende dosering av läkemedel.313 Felet innebar
att patienter riskerade att få tio gånger så hög medicindos som ordinerat.
Landstinget kommenterade felet på följande sätt i tidningen Dagens Medicin:
309
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”Felet i Cosmics läkemedelsmodul upptäcktes under torsdagen och
innebär att vissa kombinationer av ordinationer i ett och samma recept gör
att decimalkommat i doseringar faller bort i e-recepten. Detta gör att det
finns en risk för apoteken att expediera en tio gånger för hög dos ’om detta
inte är uppenbart orimligt för den expedierande farmaceuten’. När felet
upptäcktes informerade landstinget alla sina förskrivare, andra berörda
landsting samt apotekskedjor verksamma i länet.” 314
Återigen fick LiÖ anledning att se allvarligt på de fel som uppdagas i Cosmic
och att formulera skarp kritik mot systemleverantören för otillräcklig kvalitet i
leveranserna:
”Vi ser mycket allvarligt på de fel som vi har haft i vår patientjournal
under den senaste tiden. Landstinget kommer att lex Maria-anmäla det som
nu har inträffat och kommer att fortsätta diskussioner med leverantören
Cambio på högsta nivå […].”315
Relationen mellan Cambio och LiÖ är alltså långt ifrån problemfri, och
landstinget är inte alls nöjda med den kvalitet som Cambio levererar. 316
Relationen präglas hösten 2010 snarast av öppen konflikt, och Dagens Medicin
rapporterar att redan innan felet med doseringsordineringar upptäcktes hade
landstingsdirektören planerat att skriva ett officiellt brev till Cambio. Brevet
planeras innehålla
”[…]’skarp kritik mot kvalitetsbristerna i Cosmic’ och uppmaningar om
att Cambio ’kraftfullt’ behöver förbättra sitt arbetssätt.”317
Det är också tydligt att landstinget inte vill stå till svars för de fel Cambio gör
vid exempelvis uppgraderingar – LiÖ vill tydliggöra att leverantören har ett
ansvar och att landstinget inte kan hållas ansvariga för de misstag som begås av
Cambio. Å ena sidan har LiÖ och Cambio knutits nära till varandra och
utvecklat ett ömsesidigt beroende – å andra sidan (som vi även såg exempel på i
fas två) är de båda tydliga med vad som är den egna organisationens framsteg
och den andras misstag.

Media och Cosmic
Införandet av Cosmic i Landstinget i Östergötland har framförallt
uppmärksammats i media i samband med införandet, och därefter när fel och
störningar – framförallt i samband med uppgraderingar – uppkommit.
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Mediebilden som har framkommit kring Cosmic har innehållit övervägande
negativ kritik. Detta förhållande är i sig ingen överraskning, utan speglar snarast
sedvanlig medielogik.
I bilden som inledde avsnittet om fas tre har aktören media placerats i utkanten
av bilden – en aktör som både är inblandad och står utanför. Vi kan föreställa
oss att den bild som media ger av IT-systemet påverkar både vårdpersonalens
och patienternas bild av såväl Cosmic som landstinget. Denna typ av
mediebevakning av IT-system i organisationer är speciell för den offentliga
sektorn – ett privat företag som inför ett nytt IT-system får i regel inte samma
bevakning. I ”mitt” fall blir det dessutom givetvis särskilt intressant eftersom det
handlar om vården – en kritisk verksamhet bokstavligen på liv och död där ett
IT-system som vårdpersonalen sätter sin tillit till kan ha en avgörande betydelse.
Den övervägande negativa kritiken mot införandeprojektet PJ08 och Cosmic
som framkommit i media kan ställas emot och kompletteras med bilder som
framkommit i våra studier på vårdenheterna. Den positiva kritiken är väsentligt
mera synlig i dessa studier än i mediebilden. Detta har delvis att göra med att det
största skovet av negativ kritik i media kom innan flertalet av våra intervjuer
genomfördes – och jag har ju genom hela uppsatsen argumenterat för att
inställningen till Cosmic inom landstinget förändrats i mer positiv riktning över
tid. Delvis kan diskrepansen tolkas i enlighet med den gamla sanningen att allt
som står i tidningen inte är ”sant” – media står för tolkningar av verkligheten på
samma sätt som jag som forskare ständigt tolkar densamma.

Avslutningsvis
I föregående kapitel gavs en översiktlig bild av de policy-, implementerings- och
praktikprocesser som studerats, och de deltagande aktörerna identifierades. I
detta kapitel har berättelsen om Cosmic utvecklats, den har fått mer kött på
benen, intrigerna och konflikterna har spårats och grunden lagts för
maktanalysen i nästa kapitel. Genom att ta mig an relationerna mellan aktörerna
närmar jag mig en diskussion om makt, och ambitionen är att i nästa kapitel
kunna säga något om vem som har makten i förändringsprocesserna i den
offentliga sektorn i informationssamhället – eller i vilket fall i de specifika
förändringsprocesser som studerats inom ramen för fallstudien om Cosmic vid
Landstinget i Östergötland.

129

130

Kapitel 6
Analys
Jag har i fallstudien i Landstinget i Östergötland studerat processer i samband
med införandet av ett nytt vårdinformationssystem. Syftet med licentiatuppsatsen
är att utveckla kunskap om och förståelse för aktörer och dessas relationer i
policy-, implementerings- och praktikprocesser när ett integrerat
vårdinformationssystem utvecklat av ett privat företag införs i en offentlig
sjukvårdsorganisation. För att uppfylla syftet ställdes i inledningen till
uppsatsen fyra forskningsfrågor upp, och hitintills har tre av dessa besvarats. I
detta kapitel kommer den fjärde frågan, den om hur makt framträder i
relationerna mellan de identifierade aktörerna, att besvaras med hjälp av det
analytiska ramverk som presenterades i kapitel tre.

Inledning
De första tre av uppsatsens frågeställningar har som sagt var behandlats i de
närmast föregående tre kapitlen. I detta licentiatavhandlingens sjätte kapitel är
det min avsikt att besvara uppsatsens fjärde frågeställning: ”Hur framträder makt
i dessa relationer?” Jag kommer att besvara frågan genom att analysera
aktörernas relationer med varandra utifrån det teoretiska ramverk kring policy,
implementering samt teknik och organisation som presenterades i kapitel tre,
och mer specifikt blir analysmodellen PIP den viktigaste utgångspunkten.
Huvudfokus i detta analytiska kapitel är att använda maktbegreppet och förklara
hur det kommer till uttryck i de studerade relationerna. Kapitlet är strukturerat
utifrån de tre cyklerna i PIP-modellen. Men innan vi fördjupar oss i
maktanalysen vill jag säga några ord om analysmetoderna.

Metoder för analys av integrerade processer
Analysarbetet har pågått parallellt med empirigenereringen och utarbetandet av
det teoretiska ramverket, analysen har alltså varit en ständigt pågående process
under arbetet med fallstudien. Som jag skrev i metodkapitlet har vi har i arbetet
med fallstudien utgått från tydliga metodologiska ståndpunkter. De teoretiska
och empiriska frågeställningarna har växt fram och utvecklats under arbetet med
fallstudien. Det teoretiska ramverk som jag använder mig av för att analysera de
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empiriska resultaten har växt fram i ett växelspel mellan teori och empiri i det
som brukar kallas för en hermeneutisk spiral.
Jag har i såväl det empiriska som analytiska arbetet intagit ett tolkande
förhållningssätt. För mig betyder det att jag har en ambition att förstå den sociala
verkligheten genom att undersöka hur de som lever i denna verklighet tolkar
densamma.318 I kapitel fyra och fem visade jag hur jag tolkade historien kring
Cosmic och dess betydelse genom att ta till mig de berörda aktörernas
(tjänstemän, läkare, undersköterskor osv.) tolkningar av denna historia och
betydelse.
Det tolkande förhållningssättet har i studien betytt att jag lagt vikt vid att snarare
finna den mängd tolkningar som finns av PJ08 och införandet av Cosmic hos
olika intervjupersoner än att söka efter ”den rätta” uppfattningen. Rent praktiskt
när jag hanterat det genererade materialet har jag arbetat med friläggande och
tilldelande tolkning, begrepp som diskuterades i kapitel två.319 Det innebär att
jag dels identifierar och presenterar aktörernas tolkningar, dels själv tolkar dessa
med utgångspunkt i vetenskaplig teori.
I detta kapitel analyseras makt i relationerna mellan aktörerna. Det görs genom
att ta avstamp i den analysmodell, PIP, som presenterades i teorikapitlet. Jag
kommer i kapitlet att argumentera för att vi kan spåra de tre faser jag identifierat
(före, under och efter PJ08) i processerna i PIP-modellen. Den första fasen
handlar om policyskapande på nationell och lokal nivå. Den nationella
policyprocessen motsvarar policyprocesscykeln, medan det lokala
policyskapandet i landstinget (med budget, inriktningsbeslut och upphandling)
äger rum efter det att policycykeln och implementeringscykeln mötts. Den andra
fasen, införandeprojektet PJ08, motsvaras av implementeringscykeln. När den
nya tekniken i den tredje fasen slutligen introduceras i vården befinner vi oss i
praktikcykeln. Bilden nedan, Figur 6:A, illustrerar mitt resonemang, då den
visar vilka empiriska begrepp från fallstudien som kan passas in i respektive
process:
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Figur 6:A: De studerade processerna i teori och praktik.
Ett klargörande när det gäller PIP-modellen är att hela modellen egentligen visar
en och samma process, nämligen policyprocessen. Implementeringsprocessen är
en del av policyprocessen, men att visuellt lyfta ut den och visa att den i sig
innehåller flera olika stadier, är ett steg på vägen mot att konkretisera och
konceptualisera innehållet i implementeringsfasen. Som diskuterades i
teorikapitlet har policy- och implementeringsforskare, som bland andra Hill,
Hupe och Jordan, diskuterat det faktum att implementeringen ingalunda är en
svart låda, utan värd att studera i sig. Genom att använda mig av Wihlborgs bild
av implementeringsprocessen som en egen ”loop” sammanhängande med
policyprocesscykeln tar jag fasta på att vi måste öppna upp
implementeringsprocessen och studera dess beståndsdelar. Likaså är
praktikprocessen inte en egen process, utan illustrerar i PIP-modellen
genomförandefasens karaktäristisk i implementeringsprocessen.
I PIP-modellen har jag alltså valt att teoretiskt förtydliga vissa steg i policyrespektive implementeringsprocessen. Analysmodellen kan betraktas som att
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den bidrar till att tydliggöra den konkretiseringsprocess som varje policy
genomgår: Nationell policy konkretiseras när den blir till lokal policy genom
lokala visions-, budget- och inriktningsbeslut. Därefter konkretiseras den lokala
policyn ytterligare när den omsätts ”på riktigt” i lokala praktiker.
Fortsättningsvis kommer jag att diskutera en process (policy, implementering,
praktik) i taget, och där resonera kring de spänningar som finns i relationerna
mellan aktörerna. Ett genomgående tema i alla de tre ”teoretiska byggstenar”
som presenteras i teorikapitlet och ingår i PIP-modellen är makt. När aktörer
utövar makt i PIP-modellen gör de det genom att skynda på, sakta ner eller
stanna någon av cirklarna i processkedjan. Därför kommer jag att fokusera
maktanalysen kring vilka aktörer som har makt att påverka processernas förlopp.

Policyprocessen
I teorikapitlet diskuterades att policyprocesser sker i flera steg och ofta bärs upp
av ett komplext nät bestående av en mångfald aktörer. Den studerade
policyprocessen är inget undantag: Som jag visat i uppsatsens kapitel fyra och
fem har den aktuella policyn formats genom en rad olika beslut och handlingar
på olika nivåer. En mängd aktörer har tillsammans format policyprocessen:
politiker, tjänstemän, vårdpersonal, journalister, patienter, IT-utvecklare osv.
Jag har genom uppsatsen pratat om ”processer”, och då syftat på de policy-,
implementerings- och praktikprocesser studerats inom ramen för fallstudien. När
jag nu skriver om ”policyprocessen” avser jag den nationella process som syftar
mot en förändring av IT-användningen i den offentliga sektorn i Sverige. Jag
menar alltså att denna kan inplaceras längst till vänster i den teoretiska
analysmodellen (se Figur 6:A) och ses som en policycykel:
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Figur 6:B: Policyprocess kring IT i offentlig sektor.
I enlighet med tidigare resonemang i detta kapitel ingår egentligen alla de
studerade processerna i denna policyprocess. Men som en analytisk poäng
behandlas de som delvis separata processer. Den ”stora policyprocessen”
innefattar alltså hela vägen från policyskapande på nationell nivå till ITanvändningen ute i exempelvis vården. De processer jag har studerat i
Landstinget i Östergötland utgör givetvis bara en liten del av implementeringen
av den nationella IT-policy som presenteras i uppsatsen. Icke desto mindre kan
fallstudien ses som ett exempel på hur den nationella policyn omsätts till lokal
verklighet.
Jag har diskuterat tidigare i uppsatsen att policy handlar om hur politiska idéer
kommer till uttryck, både i retorik och praktik. Vetenskapliga studier av policy
fokuserar på olika aspekter av fenomenet: de kan handla om hur ett politiskt
beslut utformas men också om vilken handling som följer på ett sådant beslut. I
teorikapitlet citerade jag Wihlborg:
”Dels har policy ett visst innehåll och syftar till ett visst resultat. Dels är
policy en process, det vill säga den utvecklas ständigt när den genomförs
och därmed genomgår den förändring.”320
Detta citat kan belysa dubbelheten i de processer jag studerat i relation till
analysmodellen: Policyn ifråga är dels den nationella diskursen kring IT i
offentlig sektor och vården: det ska bli ”så enkelt som möjligt för så många som
320
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möjligt” och vården ska blir säkrare, effektivare och mer tillgänglig när
vårdpersonalen har tillgång till moderna IT-verktyg. Dels är policyn allt det som
händer när visionerna blir verklighet: Lokala tolkningar och omtolkningar,
visions- och inriktningsbeslut, upphandlingar, införandeprojekt och så vidare.
En poäng med att visuellt åtskilja implementerings- och praktikcyklerna är att
visa att nya aktörer kan komma in i eller knytas an till dessa, aktörer som de
ursprungliga policymakarna har begränsad eller ingen kontroll över, exempelvis
privata aktörer som Cambio. På liknande sätt kan aktörer ”falla ut ur”
processkedjan när en ny cykel tar vid. Ju längre ”ner” från regeringskansliet som
det praktiska genomförandet äger rum (exempelvis ute i vårdcentralen på
landsbygden), desto svårare blir det för regeringen att kontrollera
omgivningarna. Som diskuterades i teorikapitlet blir det både mer och mer
vanligt och accepterat att andra aktörer än de offentliga bidrar till utformning
och verkställande av offentlig policy (ex. tillhandahållande av vård). Detta leder
till en ökad komplexitet i utformningen av offentlig policy, vilket min fallstudie
visar.321
Ofta använder jag i uppsatsen ordet ”regeringen” som beteckning för en enhetlig
statlig aktör som står bakom den nationella policyn. Detta är givetvis grovt
förenklat. Regeringen står visserligen bakom båda de två huvuddokument jag
studerat. Men förutom att ett flertal aktörer står bakom den nationella ITstrategin för vård och omsorg så kan vi föreställa oss att det sannolikt även finns
andra, mindre synliga, aktörer inblandade här: politiska partier, tjänstemän,
andra offentliga organisationer, intressegrupper osv. Jag har valt att inte
problematisera uppkomsten av den nationella policyn, det är inte där fokus i
studien ligger. Jag är snarare intresserad av hur den nationella policyn är
formulerad, vilka värderingar och visioner den ger uttryck för samt – framförallt
– vilka effekter den ger i den dagliga vårdverksamheten i ett landsting.
När jag skriver om ”nationell policy” kring IT i offentlig sektor så avser jag de
nationella dokument som studerats inom ramen för fallstudien: den nya
lagstiftningen kring patientdata, regeringens handlingsplan för e-förvaltning, den
nationella IT-strategin för vård och omsorg samt med dessa sammanhängande
dokument. Dokumenten har också mottagare – mottagare som förväntas
genomföra visionerna. När det gäller Nationell IT-strategi för vård och omsorg
321
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i kapitel fem.
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är den utarbetad av ett flertal centrala aktörer inom området, och vänder sig
tydligt till vårdgivare som kommuner och landsting. Handlingsplan för
eFörvaltning vänder sig som jag tolkar det mer övergripande till hela den
offentliga sektorn.
Min studie börjar egentligen i det steg i policyprocessen som i bilden ovan
benämns ”Val av policyalternativ” – det steg där nationella aktörer bestämmer
sig för vilken inriktning policyn ska ha. Jag har tidigare i uppsatsen diskuterat
vilka drag som är utmärkande i de visioner och målsättningar som framträder i
de nationella policydokumenten, men vill nu gärna ta tillfället i akt att resonera
något ytterligare kring dessa centrala dokument.
Låt oss börja med regeringens uttalade målsättning enligt handlingsplanen för eförvaltning: en modern e-förvaltning, som gör det ”så enkelt som möjligt för så
många som möjligt”. Regeringen argumenterar för att den offentliga
förvaltningen har ett särskilt ansvar för att stödja och/eller leda utvecklingen på
IT-området. Dock ger handlingsplanen samtidigt uttryck för andra värderingar
då den talar om att arbetssättet inom offentlig sektor ska förändras för att full
nytta ska kunna fås av de nya IT-systemen. Det framgår också tydligt i
handlingsplanen att ett starkt motiv till att införa nya IT-system är upplevda
förväntningar från allmänheten. Här får vi som läsare av handlingsplanen
snarare intrycket att teknik är något som ”händer”, och något som de anställda i
offentlig sektor ska anpassa sig efter för att uppnå full effektivitet. Läsaren av
handlingsplanen får sammantaget intrycket att teknikutveckling är något som
sker och som är viktigt, därför bör den offentliga sektorn tillskansa sig
inflytande inom området. Vi kan tolka handlingsplanen som att ”vi har inte makt
över IT-utvecklingen men vi borde/vill ha det”. Detta indikerar ett
förhållningssätt att tekniken styr utvecklingen.
Den nationella IT-strategin för vård och omsorg präglas genomgående av en
stark tro på informations- och kommunikationsteknikens möjligheter att
underlätta och effektivisera arbetet inom vården. Strategin ger uttryck för
värderingen att det kommer att bli lättare att tillhandahålla en bra vård genom
strategisk IT-användning. I lägesrapporten för strategin från 2008 poängterar
socialminister Göran Hägglund att vården kommer att bli tillgänglig, säker och
effektiv när ”personalen har moderna och fungerande verktyg”. Det är möjligt
att hävda att strategin utmärks av en stark teknikpositiv diskurs, och därmed en
tro på att tekniken kan lösa flera problem. Liksom handlingsplanen för e-
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förvaltning hänvisar strategin till medborgarnas förväntningar på den offentliga
sektorn; ett bra IT-stöd kommer att ge den högkvalitativa vård som medborgarna
förväntar sig. I detta avseende liknar strategin handlingsplanen för e-förvaltning;
teknikutvecklingen kan bidra till en god vård, men det gäller för vårdsektorn att
”haka på”. Jag skulle vilja karaktärisera de värderingar och visioner som
kommer till uttryck i strategin som att tekniken visserligen styr utvecklingen
men att detta ses som positivt. Man ser de fördelar som den nya tekniken för
med sig och utvecklar strategier för att kunna utnyttja dessa fördelar på bästa
sätt.

Övergången till implementeringsfasen
Men hur omsätts då nationell policy i lokal verklighet i ett landsting? Hur
transporteras idéerna från regeringskansliet och Landstingsförbundets
styrelserum322 till Landstinget i Östergötland? Alltså: hur sker övergången från
policycykeln till implementeringscykeln? Vi kan börja med att konstatera att det
inte sker genom lagstiftning 323 eller andra ”hårda” policyinstrument –
landstinget blir inte tvingat att införa elektronisk sammanhållen journalföring. I
ett governancesamhälle används ofta ”mjuka” policyinstrument som
karaktäriseras bland annat av att de är icke-reglerande – inslaget av makt som
tvingande auktoritär styrning är svagt 324 . Den nationella IT-strategin är ett
tydligt exempel på detta – den har utarbetats i samverkan mellan flera olika
centrala aktörer snarare än att vara bara ett påbud från regeringen. Att den har
godkänts i Landstingsförbundets styrelse är just ett resultat av denna samverkan,
och Landstingsförbundets godkännande bidrar till att legitimera den nationella
strategin i landstinget. Det faktum att exempelvis LiÖ:s IT-direktör medverkade
i det nationella arbetet kring IT-utveckling i vården under den aktuella
tidsperioden skulle också kunna bidra till att man på Landstinget i Östergötland
arbetar i den riktning som strategin anger.
I övergången till implementeringsfasen utövas alltså regeringens makt snarast
implicit. Detta hänger givetvis även samman med kommunernas och
landstingens självstyre. Hill och Hupe poängterar att vilka vägar som används
för implementering i top-down-sammanhang hör samman med vilken typ av
politiskt system vi har att göra med325. Ett federalt system, exempelvis, ger oss
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en särskild kontextuell ram där villkoren för top-down-implementering ser ut på
ett visst sätt. På samma sätt utgör det svenska politiska systemet en speciell
kontext för implementering, då den centrala politiska makten och de
självbestämmande kommunerna och landstingen befinner sig i en ständig kamp
mot varandra om makt och resurser. I detta politiska system, underhållet både av
lagar och mångårig praxis, torde det vara ytterst svårt för en regering att
exempelvis fatta ett beslut om att alla landsting ska använda elektroniska
journalsystem: Istället får andra vägar och verktyg prövas.
När den nationella policyn går över i en implementeringsfas och förväntas
genomföras i Landstinget i Östergötland konkretiseras den i politiska beslut av
folkvalda politiker i landstingsfullmäktige. Dock är det inte så enkelt att vi här
kan följa en entydig tidslinje (jämför presentationen i kapitel fyra om
landstingets inriktningsbeslut i form av treårsbudgetar). Arbetet mot ”en
gränslös vård” påbörjades i LiÖ innan den nationella IT-strategin existerade.
Dock kan vi se att de treårsbudgetar som studerats kommer att idémässigt och
till och med uttrycksmässigt allt närmre följa den nationella policyn i samband
med att Nationell IT-strategi för vård och omsorg introduceras.
I det följande kommer nu landstingets IT-policy att fokuseras. Landstingets syn
på informationsteknikens möjligheter inom vården överhuvudtaget skulle kunna
ses som en lokal IT-diskurs, vilken vi tydligt kan följa framväxten av i
organisationens budgetar. Som visades i kapitel fem lyser en stark tro på
teknikens förmåga att lösa problem igenom i de formuleringar som används i
budgetarna (och senare även i projektdokumenten kring PJ08). Synsättet skulle
kunna kallas teknikpositivt: med rätt IT-verktyg och rätt förändringar i
organisationen kommer många av dagens effektivitetsproblem i vården att
kunna avhjälpas.
En tydlig likhet föreligger med de båda ovan diskuterade nationella
dokumenten, nämligen den att IT är bra och att det gäller att ”hänga med” för att
få ut det bästa möjliga av utvecklingen. På samma sätt kan vi se att tankesättet
att organisationen ska anpassas till tekniken finns såväl på landstingsnivå som i
regeringens handlingsplan för e-förvaltning. På så sätt blir tekniken en aktör som
bidrar till hur offentlig förvaltning utvecklas. Det är värt att notera de avsevärda
likheter som finns mellan de nationella dokumenten och de på lokal nivå. Detta
indikerar någon typ av gemensam IT-diskurs inom hela den offentliga sektorn,
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där de olika aktörerna ”smittar” varandra med värderingar, ända ner till
detaljnivån av uttryck och formuleringar.
I övergången till implementeringscykeln är det landstingspolitikerna som har
makten att driva på eller stoppa upp processen. Nu valde dessa att driva på
processen mot en utvecklad IT-användning i vården, men de hade den faktiska
möjligheten att göra det motsatta. Nu skedde inte det sistnämnda, vilket följer
det sedvanliga mönstret i denna typ av processer. Som Giritli Nygren skriver i
sin avhandling326 tenderar IT-frågor på lokal politisk nivå att inte upplevas som
ideologiska. Vidare menar hon att det ofta råder ett ”o-problematiserat
samförstånd” kring ex. målbeskrivningar för IT-utveckling. Det blir i ett sådant
klimat svårt att vara kritisk till förslag om IT-utveckling: den som är ”mot” IT
riskerar att betraktas som en bakåtsträvare.
Det är alltså politikerna som har makten i detta skeende av tolkning av nationell
policy till lokal, inte ex. tjänstemän eller läkare. Dock är det viktigt att i
sammanhanget kommentera att även om det är politikerna som har den formella
makten att fatta dessa första beslut precis i skiftet mellan cyklerna, är det
sannolikt så att även andra aktörer har inflytande här. En möjlig sådan aktör är
tjänstemännen som utformar beslutsförslagen. Det har dock inte varit fokus i
min studie att klargöra de exakta omständigheterna kring utformandet av LiÖ:s
policy kring IT i vården. På samma sätt som när det gäller de nationella
dokumenten är jag framförallt intresserad av de värderingar och visioner som
dokumenten ger uttryck för.
Min fallstudie har visat att den nationella IT-policyn tolkas i flera steg.
Landstingsfullmäktiges framåtsyftande och ibland nästan visionära
treårsbudgetar är det första steget. Därefter konkretiseras målen ytterligare i
upphandlings- och projektdokument. I nästa avsnitt, som behandlar
implementeringsfasen, kommer dessa konkretiseringar att diskuteras.

Implementeringsprocessen
Implementeringsprocessen är den fas i policyprocessen då policybeslut omsätts i
handling, och handlar alltså om vägen från ett politiskt beslut till dess faktiska
konsekvenser. Som avhandlades i kapitel tre är att studera implementering att
undersöka den process som sker mellan beslut och resultat. Just detta har jag
326
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försökt göra i min fallstudie och i licentiatuppsatsen: att studera hela
implementeringskedjan. Jag vill alltså både jämföra utfallet med policymålet
och säga något om de förhållanden i implementeringskedjan som gett resultatet.
Att studera implementering är för mig att försöka tränga in i de processer som
sker ”på vägen” och säga något om varför och hur policy förändras. I bilden
nedan, Figur 6:C, illustreras implementeringscykeln.

Figur 6:C: Implementeringsprocess av ny teknik i en offentlig organisation.
I närmast föregående avsnitt beskrev jag hur policyn ”förs över” från den
nationella nivån in i implementeringsfasen. Illustrationen ovan är en teoretisk
sådan av implementeringsprocessen (kompletterad med empiriska exempel).
Poängen med bilden är bland annat att klargöra att även
implementeringsprocessen är cyklisk och har flera steg. Innan fasen ”Beslut”
”kastas” något in från politiskt håll: det kan vara lagstiftning, nationella riktlinjer
och så vidare. I det här fallet rör det sig alltså om den nationella policyn kring IT
i offentlig sektor och vården. Som jag beskrev i föregående avsnitt tas sedan
beslut i implementeringsprocessen: Den nationella policyn kan inte användas
som den är utan måste anpassas efter lokala värderingar och förutsättningar, det
som jag har kallat för att den ”tolkas” eller ”konkretiseras”. Dock tas flera beslut
innan den nya tekniken införs: Det räcker inte att landstingsfullmäktige antagit
en treårsbudget som säger att olika vårdgivare ska kunna utbyta
patientdokumentation elektroniskt. För att detta ska kunna ske måste det bland
annat finnas ett elektroniskt patientjournalsystem att införa. För att införskaffa
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ett sådant IT-system kommer upphandlingsförfarandet in i bilden: genom
upphandling 327 ”väljs” ett IT-system ut för att inhandlas. För att det nya
vårdinformationssystemet sedan ska kunna implementeras i organisationen
behöver någon aktör inom organisationen få det uppdraget. I den aktuella
fallstudien var det enheten Vårdprocesscentrum som av landstingsledningen fick
uppdraget att genomföra införandeprojektet PJ08. Först därefter introduceras
den nya tekniken i verksamheten (fasen ”Genomförande” i bilden ovan).
Därefter utvärderas introduktionen, som i ”mitt” fall exempelvis gjordes i
samband med pilotimplementeringen, varefter implementeringen av den nya
tekniken sker i större skala i organisationen.
I implementeringsfasen kopplas det privata företaget Cambio, som levererar
Cosmic, in i policyprocessen genom upphandlingsförfarandet. Relationen
mellan landstinget och Cambio har haft stor betydelse för
implementeringsprocessen som helhet. Därför kommer jag nu härnäst att
analysera relationen mellan landstinget och företaget Cambio med avseende
framförallt på makt. Därefter kommer jag att diskutera PJ08 – introduktionen av
ny teknik – och vilka aktörer som hade och utnyttjade olika maktresurser i detta
steg.

Landstinget och Cambio – mötet mellan offentligt och
privat
I implementeringsfasen kopplas det privata företaget Cambio, som levererar
Cosmic, in i policyprocessen genom upphandlingsförfarandet. Jag har i kapitel
fyra och fem diskuterat hur relationen mellan landstinget (framförallt
Vårdprocesscentrum) och Cambio startade och utvecklades. Vi har bland annat
konstaterat att landstinget och Cambio har delvis olika värderingar och
utgångspunkter, vilket inte nödvändigtvis bidrar till att förenkla samarbetet dem
emellan. Maktrelationen mellan dem är asymmetrisk och förändras över tid. Jag
kommer nu att fördjupa diskussionen om relationen mellan dessa två aktörer
ytterligare.
I mötet mellan en privat och en offentlig organisation kan värderingar och
erfarenheter kollidera. När det gäller värderingar har landstinget respektive
Cosmic olika grundvärderingar, som inte med nödvändighet är lätt förenade.
Målet för LiÖ:s verksamhet är ”en god hälsa för alla länsinvånare” 328 .
327
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Verksamheten bekostas med skattepengar och har inga vinstkrav. Cambio
däremot har givetvis vinstkrav på sin verksamhet. Vad gäller erfarenhet är det
landstinget som har kunskapen om hur man producerar vård, medan Cambio har
kunskapen om hur man utvecklar ett IT-system. I mötet mellan dessa två olika
värderings- och kompetenssfärer uppstår en spänning. Samtidigt har de båda i
och med sin affärsrelation vissa gemensamma intressen, såsom ett fungerande
vårdinformationssystem av god kvalitet.
En likhet mellan aktörerna visar sig i att båda retoriskt upprätthåller ett
patientperspektiv. Leverantören Cambio fokuserar i likhet med den nationella
IT-strategin och landstinget retoriskt på nyttan för patienten när det gäller
teknikutveckling i vården. I marknadsföringsmaterial för systemet Cosmic
betonas att företagets produkter leder till bland annat ”högre kvalitet och
effektivitet i vårdarbetet” och ”Effektivare samverkan och kortare ledtider i
vårdprocesserna.”. 329 Cosmic beskrivs dessutom som ett ”komplett
systemkoncept med patienten i fokus”330, vilket ytterligare förstärker bilden av
att Cambio vill framhäva patientfokus som en av företagets ledande värderingar.
De värderingar som företaget ger uttryck för kan alltså sammanfattas som att
tekniken är till för patienten. Retoriskt finns således en stor enighet hos de två
aktörerna kring att patienter kan och kommer att få fördelar av den nya tekniken
inom vården; det är till och med för deras skull som teknikutvecklingen sker.
Däremot kan en viss skillnad i synen på teknikens roll skönjas mellan de två
aktörerna. Leverantören Cambio ser sig själva som en del av teknikutvecklingen,
och säger att man ser ”högteknologi bara [som] ett medel för att nå målet: en
mänskligare sjukvård”331. Cambio uttrycker alltså värderingen att sjukvårdens
målsättningar ska styra tekniken, och förmedlar en stark tro på att vi kan driva
teknikutvecklingen snarare än att ”drabbas” av den. De empiriska resultaten
indikerar således att det finns en skillnad mellan privat och offentlig sektor i
synen på teknik och teknikutveckling. I det privata företaget finns en större
självsäkerhet kring den egna förmågan att styra tekniken och dess utveckling. I
de offentliga dokumenten finns istället bilden av teknikutveckling som något
som ”händer”, men som man vill vara med och styra och dessutom dra nytta av.
I och med införandet och användandet av Cosmic har landstinget gjort sig
beroende av ett privat företag. Beroende av hur vi väljer att se det är förstås den
329
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offentliga och den privata sektorn oupplösligt sammanbundna och beroende av
varandra, och i den ”svenska modellen” förutsätter de varandra. Relationerna
mellan dessa två aktörer blir uttryck för hur sektorerna relaterar till varandra och
skapar skillnader mellan dem. Men i det fall jag studerat är det ett explicit band
som knyts mellan en specifik offentlig organisation och ett specifikt privat
företag.
Orsaken till detta band återfinns till stor del i vilka resurser som finns
tillgängliga i landstinget. Internt i Landstinget i Östergötland anser man sig inte
ha tillräckliga ekonomiska resurser att anställa egna IT-utvecklare då man inte
har möjlighet att betala marknadsmässiga löner för dessa. Således hänvisas
landstinget till att använda produkter skapade av andra. Som diskuterats i
uppsatsen är de system som används inom den offentliga sektorn föremål för
kommersiella intressen. Jag har i uppsatsen även visat hur det nya IT-systemet
Cosmic påverkar arbetsvardagen i vården. Med utgångspunkt i detta kan hävdas
att det privata företaget Cambio får ett konkret och inte oväsentligt inflytande
över verksamheten i landstinget.
Det starka band som knyts mellan de två aktörerna (landstinget och
leverantören) får effekten att – som jag nämnt ovan – ett beroende av
leverantören skapas. Då landstinget inte självt har kapacitet eller makt att
utveckla systemet efter de egna behoven tvingas man vänta på uppdateringar
och systemförändringar tills leverantören utför dessa. Samtidigt låser man sig till
en och samma leverantör av IT-lösningar då det medför svårigheter att hitta
kompatibla moduler från andra leverantörer. Landstinget bygger alltså in sig
själva i ett stigberoende, där framtida produkter sannolikt kommer att komma
från samma leverantör. Landstingets möjlighet att lämna (exit) samarbetet blir
efterhand liten – man låser sig till en leverantör och har inte råd att byta.
Organisationen
har
investerat
så
mycket
tid,
pengar
och
organisationsförändringar att det blir orimligt att byta IT-system alltför snart.
Landstinget är alltså på flera sätt ”fast” med den leverantör de har och får svårt
att sätta emot när Cambio vill göra andra prioriteringar än landstinget.
Men relationen är mångfacetterad: Det handlar trots allt i stor utsträckning om
ett ömsesidigt beroende mellan de två aktörerna. Cambio och LiÖ har, som
tidigare diskuterats, olika typer av resurser med sig in i relationen. Projektet att
införa ett nytt vårdinformationssystem kräver båda de olika typer av kompetens
som aktörerna besitter. De är alltså beroende av varandra för att kunna utföra
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den ålagda uppgiften. Och samtidigt som relationen till en extern
systemleverantör innebär flera begränsningar sett ur LiÖ:s perspektiv, innebär
den också möjligheter. I relationen kan man få tillgång till goda systemlösningar
med grund i leverantörens kunnande och erfarenheter från exempelvis andra
kunder. Relationen med en extern leverantör kan också ge tillgång till kunskap
om gemensamma standarder och tillgång till en bredare erfarenhet gällande
användningen av vård- och patientadministrativa system.
Relationen mellan landstinget och Cambio är också asymmetrisk, och detta i
flera avseenden. Vi har redan berört skillnaden i kompetens, men det föreligger
också en skillnad i ekonomiska förutsättningar och i organisationsstorlek. För
Cambio är Landstinget i Östergötland en viktig kund, och det ligger självklart i
deras intresse att leverera överenskommen funktionalitet och kvalitet. Det har,
som avhandlats i uppsatsen, förekommit ekonomiska sanktioner mot Cambio när
avtalet mellan parterna inte uppfyllts, vilket sannolikt är mycket kännbart för
Cambio som organisation.
De berörda asymmetrierna bidrar var och en för sig och sammantaget till friktion
i relationen och till maktasymmetri. Jag skulle också vilja hävda att relationen
mellan aktörerna förändrats över tid. Ett exempel är de episoder då Cambio inte
levererat som avtalat och parterna hamnat i mer eller mindre öppen konflikt med
varandra (jag diskuterade sådana konflikter i kapitel fem). Fallstudien har även
visat att en komplicerad kontraktsituation bidrog till friktion i relationen mellan
LiÖ och Cambio. Det faktum att det inte fanns någon kravspecifikation skapade
en osäkerhet kring vad som kunde ses som förhandlad funktionalitet, vilket
påverkade landstingets förhandlingsposition.
I teorikapitlet resonerade jag kring att andra aktörer än de offentliga får ett allt
större inflytande i offentliga policyprocesser, och Cambios roll vid
förverkligandet av elektroniska patientjournaler i Landstinget i Östergötland är
ett exempel på detta. I ett governancepräglat samhälle sammanförs privata och
offentliga aktörer i genomförandet av politiken. Det finns inte längre en tydlig
åtskillnad mellan olika sektorer i samhället när det gäller vilka uppgifter och
ansvarsområden de olika sektorerna ska ha, och linjen mellan offentligt och
privat blir svagare. Denna utveckling innebär både hot och möjligheter, vilket
jag också gett exempel på i detta avsnitt.
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PJ08 – den nya tekniken introduceras
Nu har det blivit dags att koncentrera diskussionen kring införandeprojektet
PJ08. I PJ08 materialiseras idéerna om en sammanhållen journalföring genom
att Cosmic implementeras, efter hand i hela landstingets verksamhet. I analysen
av hur landstinget presenterar Cosmic träder bilden fram av ett landsting som
vill förvissa såväl medarbetare som allmänhet om att det nya journalsystemet
innebär en höjning av kvaliteten i vården. Visionen för den elektroniska
patientjournalen är ett effektivare system för patientinformation, där vårdgivaren
alltid har tillgång till nödvändig information oavsett hos vilken vårdgivare
patienten tidigare fått vård. Landstinget poängterar att vården med det nya
journalsystemet blir säkrare, mer tillgänglig och mer effektiv. Jag skulle vilja
sträcka mig så långt som att säga att patientnyttan är den huvudsakliga
motivering som landstinget ger till införandet av Cosmic. Projektet PJ08 var det
projekt som skulle få allt detta att ”hända” i landstinget. Liksom de flesta
förändringsprojekt i organisationer stötte det också på motstånd. Vilka aktörer
som hade och utnyttjade olika maktresurser i samband med införandeprojektet
kommer att diskuteras i det följande.
I regeringens handlingsplan för e-förvaltning beskrivs att utvecklingen mot en
väl fungerande e-förvaltning innefattar att arbetet inom förvaltningen ska
organiseras på ett delvis nytt sätt, vilket kan ses som ett uttryck för
föreställningen att organisation och teknik är beroende av varandra. Tanken förs
längre i landstingets dokument, där vi finner föreställningar om att
organisationen måste anpassas till IT-systemet. Landstingets lokala IT-diskurs
innefattar att införandet av nya IT-stöd inte bara innebär en förändring av
vårdpersonalens tekniska vardag, utan också att andra rutiner behöver förändras
för att maximal nytta ska kunna dras av IT-verktygen. Jag uppfattar landstingets
värderingar kring införande av ny teknik som att den nya tekniken behövs, men
för att full nytta ska kunna dras måste personalens beteende anpassas efter
teknikens egenskaper.
Projektdokumenten kring PJ08 speglar delvis annorlunda värderingar. Här
betonas både teknikförändringar och förändringar i vårdverksamheten. I
projektets uppdrag ingick att “[…] definiera och införa nya arbetssätt samt
tillhörande IT-stöd till vårdverksamheten.”332 Denna uppdragsformulering ger
uttryck för värderingen att införandet av nya arbetssätt är huvudfokus i projektet
PJ08; först ska nya bättre rutiner införas och därefter ska IT-stöd som är
332
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anpassade efter arbetssättet införas. PJ08 beskrivs också i projektdokumenten
som ett verksamhetsutvecklingsprojekt, vilket jag tolkar som att det är
verksamhet som står i fokus för projektet och inte tekniken som sådan. Värt att
notera är således att detta förhållningssätt skiljer sig från det som vi finner i
landstingets budgetdokument. Samtidigt visar de empiriska resultaten från
fallstudien att PJ08 trots allt kom att handla framförallt om tekniken – det visade
sig svårare än man trott att förändra arbetsformer innan medarbetarna var
bekanta med artefakten.
I kapitel fyra gavs en översiktlig bild av hur projektledningen för PJ08 jobbade
för att införa Cosmic. Projektgruppen hade ett stort maktövertag gentemot
vårdenheter och professioner vid införandet, och hade ett tydligt stöd från
landstingsledningen. Alternativet att inte införa eller inte använda IT-systemet
var aldrig aktuellt för en enskild enhet eller medarbetare – här gjorde sig den
politiska styrningen i organisationen synlig. Det som beslutas på
landstingsfullmäktige blir i slutändan upp till vårdpersonalen att genomföra och
handskas med i vardagen. En av de stora poängerna med Cosmic är ju också att
alla ska använda IT-systemet – först då uppnås den fulla nyttan både för
patienterna och för vårdorganisationen i sin helhet.
Essensen i Robert Dahls klassiska definition av makt – som presenterades i
kapitel tre – är att den aktör som kan få en annan aktör att handla som den
annars inte skulle ha gjort har makt. Hur gjorde då projektgruppen för PJ08 för
att få det nya vårdinformationssystemet att accepteras i organisationen? Dels
använde man sig initialt av information av olika slag för att ”sälja in” Cosmic till
vårdpersonalen. Ett sätt att sälja in IT-systemet var superanvändarna. Dessa var
personer med olika professioner verksamma i landstingets olika delar som redan
från början hade ett stort IT-intresse och upplevde det som intressant och
utvecklande att ett elektroniskt patientjournalsystem skulle införas.
Superanvändarna fick extra utbildning om Cosmic och blev viktiga aktörer på
sina respektive enheter under PJ08. Kollegorna förlitade sig ofta på att
superanvändarna skulle ”veta svaret” när frågor kring IT-systemet uppstod.
Sannolikt fick superanvändarna även fungera som ambassadörer för Cosmic
gentemot sina kollegor.
Som avhandlats tidigare i uppsatsen använde man sig även av
utbildningsinsatser till alla blivande användare, vilket kan sägas vara en typ av
mjukt styrmedel. Hur väl utbildningen fungerade som ”säljare” av Cosmic är
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dock inte självklart. Dels var vissa av deltagarna mycket kritiska och var inte
särskilt intresserade av att överhuvudtaget delta i utbildningen. Dels har
omfattande kritik förekommit från deltagarna både rörande utformning och
kvalitet i utbildningarna. Deltagarna hade inte makt att vägra delta i utbildningen
eller implementeringen av Cosmic, och därför var sannolikt dessa protester ett
av de främsta verktyg de hade tillgängliga för att göra sin röst hörd och motsätta
sig förändringen.
Projektet PJ08 styrdes mycket hårt på tid – breddinförandet skedde på ett år.
Detta motiverades framförallt med att man inte ville orsaka oreda i
organisationen under allt för lång tid. En annan anledning är att många av de
positiva effekterna av Cosmic upplevs först när ”alla är med” – först då fungerar
verkligen devisen ”en patient – en journal”. Projektledarens uttalande om att
målet hade varit att ”först få alla i båten och sen täta hålen”333, tolkar jag som att
tidsaspekten var viktigare än att systemet skulle ha toppfunktionalitet direkt vid
införandet.
Att låta införande av ny teknik gå fort kan också vara ett sätt att utöva makt. Ju
snabbare det går, desto svårare blir det för aktörer som motsätter sig
förändringen att kunna protestera och mobilisera motstånd. Ju längre en
förändringsprocess gått, desto svårare blir det att motsätta sig den. Därför var
tidplanen ett uttryck för VPC:s makt över den övriga vårdorganisationen.
I teorikapitlet argumenterade jag för att det är viktigt att ”plocka sönder”
(dekonstruera) den organisation vi studerar, och lyfta fram och problematisera
att det inom en och samma organisation kan finnas individer och grupper som
har olika inställning till teknik och därmed även agerar olika i relation till
densamma. En aktörsgrupp som var mycket kritisk under införandet av PJ08 var
läkarna. Detta gällde givetvis inte alla läkare, men de bland vårdpersonalen mest
högljudda kritikerna var alla läkare.
Läkarna var – som diskuterades framförallt i kapitel fem – mycket kritiska till
Cosmic. För att driva sin agenda använde de sig bland annat av lokal media. Jag
tolkar läkarnas argumentation som att de helst av allt ville stoppa införandet av
Cosmic – alltså stoppa implementeringsprocessen. Läkarna är vana att bli
lyssnade på och använder sig av den legitimitet som deras yrkeskunnande och
status ger för att föra fram sina åsikter. Vårdprocesscentrum blir
333
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representanterna för landstinget som får uttala sig i media och försvara det nya
vårdinformationssystemet. Det sker alltså ett meningsutbyte kring Cosmic
mellan olika aktörsgrupper i landstinget – läkarna och VPC – via omvägen den
lokala tidningen Östgöta-Correspondenten. Relationen mellan den kritiska
läkargruppen och Vårdprocesscentrum präglas öppet av maktkamp – här handlar
det om makten att få definiera om Cosmic verkligen bidrar till en bättre vård
eller inte. Och denna maktkamp förs alltså delvis inför öppen ridå i
lokaltidningen. Cosmic tolkas på olika sätt av de två aktörerna, och båda
försöker använda sig av media för att göra sin tolkning till en sanning.
Den bild av Cosmic som lokal media gav oss hösten 2008 förmedlade intrycket
av en organisation där tekniken tagit över istället för att vara stödjande, och
dessutom försämrar kvaliteten i verksamheten. Läkarna som kom till tals i
Östgöta-Correspondenten menade att det nya systemet är ineffektivt, och att
tillgängligheten till vården därigenom minskar. En av läkarna säger att ”Jag och
mina kolleger gör mindre nytta för våra löner nu.”334. Här framträder alltså
bilden av tekniken styr vården, och detta i en negativ riktning. Tekniken är en
aktör som tvingar vårdpersonalen att agera på ett sätt som de själva inte önskar.
Vårdpersonalen upplever sig maktlös och att de ”är i händerna” på tekniken.
Den lokala tidningen Östgöta-Correspondenten blev en betydelsefull aktör
under PJ08 då den bidrog till att sätta fokus på vissa aspekter av införandet av
Cosmic. Mediebilden av Cosmic bidrog till hur både anställda och patienter såg
på systemet. Det finns anledning att reflektera över i vilken mån bevakningen
inverkade på medborgarnas tillit för såväl IT-systemet som landstinget.
Rapporteringen i den lokala morgontidningen gav många anledningar att tvivla
på det nya systemets nytta, och den vanlige medborgarens förväntningar på
mötet med vården kan i större eller mindre utsträckning ha påverkats av detta.
Att mediebevakningen periodvis var så intensiv har minst två förklaringar. Den
första är att landstinget är en offentlig organisation, vilket gör att den är öppen
för granskning på ett helt annat sätt än en privat sådan. Dels är dokumentation
som regel lättillgänglig, exempelvis är upphandlingsdokument offentliga
handlingar efter avslutad upphandling. Dels har offentliganställda
meddelarfrihet, och kan därmed gå ut och öppet kritisera sin arbetsgivare. Detta
bidrar till att förutsättningarna vid förändringsprocesser är mycket olika i
offentliga respektive privata organisationer. Den andra anledningen till den
334
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intensiva mediebevakningen står att finna i verksamhetens karaktär: Alla
medborgare är någon gång i behov av vård, och vårdens organisering bedöms
därför ofta ha ett stort allmänintresse.

Praktikprocessen
Praktikprocessen har jag valt att kalla den fas i implementeringsprocessen då
den nya tekniken introduceras i organisationen. Nedan, i Figur 6:D, illustreras
praktikprocessen teoretiskt och empiriskt:

Figur 6:D: Praktikprocessen när ny teknik introduceras och används i en
organisation.
I likhet med bland andra Orlikowski ser jag det som att tekniken konstrueras
socialt i flera lager, vilket jag förde ett resonemang om i kapitel tre. Dels
konstrueras tekniska artefakter, som exempelvis Cosmic, de facto av människor:
de professionella som utvecklar tekniken bidrar på ett mycket konkret sätt till
utformningen av IT-systemen, präglat av dessas egna föreställningar och
övertygelser om bland annat i vilken miljö och på vilket sätt IT-systemet
kommer att användas. Det betyder konkret att de människor, rutiner, normer,
värderingar etc. som finns på företaget Cambio präglar utformningen av Cosmic.
Tekniken är alltså inte ”ren” från mänskliga avtryck eller värderingar, utan är
redan från det att den skapas bärare av värderingar.
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Dels konstrueras IT-systemet av den organisation där det används; på såväl
individnivå och gruppnivå som på organisatorisk nivå. Den enskilda användaren
får genom att få information om, prata om och använda IT-systemet (kanske
dagligen) en bild av IT-systemet och en föreställning om dess möjligheter (som
inte nödvändigtvis behöver överensstämma med kollegornas föreställningar om
IT-systemets möjligheter). På gruppnivå konstrueras IT-systemet kontinuerligt
genom det sätt på vilket vårdpersonalen behandlar och pratar om Cosmic (med
varandra, chefen eller patienterna) i det dagliga arbetet. Det betyder också att
Cosmic kan tilldelas vissa specifika betydelser och en särskild roll på en
vårdcentral i landstinget, medan man på en sjukhusklinik har en helt annan bild
av IT-systemet. Tolkningar av samma IT-system kan alltså skapas olika i olika
kontexter.
På en organisatorisk nivå skapas också bilder av och föreställningar om ITsystemet. Ledningen eller IT-avdelningen på en organisation, ibland med
draghjälp av externa konsulter och samarbetspartners, anstränger sig vanligen
för att förmedla en särskild bild av IT-systemet och vilka (positiva) förändringar
som hänger samman med införandet av ett nytt system. Detta har min fallstudie
gett tydliga exempel på, då Vårdprocesscentrum och projektgruppen för PJ08
mycket aktivt gått in för att ”marknadsföra” Cosmic som det hjälpmedel som
kommer att göra vården mer säker, tillgänglig och effektiv.
I alla dessa konstruktionsprocesser spelar givetvis den mer generella
konstruktionen av IT i samhället en väsentlig roll: hur IT framställs i media,
familjen, i samtal grannar emellan eller i det mer offentliga samtalet har
betydelse för hur aktörerna i en specifik organisation sedan förhåller sig till IT i
sin profession. När det gäller fallet Cosmic fick införandet periodvis stor
uppmärksamhet i lokal media, vilket bidrog till hur IT-systemet konstruerades
lokalt vid den aktuella tiden.
Sammanfattningsvis ser jag de tekniska artefakterna som reella och ytterst
påtagliga, men de tilldelas olika socialt konstruerade betydelser i flera skikt. I
det här avsnittet kommer jag att fokusera på hur IT-systemet Cosmic skapas som
en aktör på vårdenheterna i landstinget, och så småningom bäddas in i och blir
en naturlig del av arbetsvardagen. Denna utveckling speglar också stegen i
illustrationen av praktikprocessen ovan.
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Cosmic som aktör
När Cosmic används i landstingets praktiker faller vissa arbetsmoment bort
medan andra tillkommer. Rutiner av olika slag förändras, och i och med detta
ser den genomsnittliga arbetsdagen för en medarbetare annorlunda ut än innan
IT-systemet infördes. I uppsatsens teoriavsnitt har diskuterats att tekniken
konstrueras socialt, samtidigt som det finns en växelverkan mellan tekniska och
sociala komponenter. Cosmic konstrueras samtidigt som det bidrar till att
konstruera.
Som diskuterades i kapitel fyra och fem var mottagandet av Cosmic på
vårdenheterna inte alltid översvallande. När signifikanta aktörer eller
aktörsgrupper, relaterat till en eller flera professioner, tidigt i systeminföranden
tilldelar systemet vissa karaktäristika blir dessa inte sällan en del i de lokala och
individuella tolkningarna av ett system, uppfattningar om dess kvalitet och nytta
etc. Det har vi sett exempel på i den aktuella fallstudien, då framförallt läkare
gick ut med mycket hård kritik mot IT-systemet i samband med införandet.
Dessa tolkningar blir en del av den sociala och organisatoriska inbäddningen av
systemet.
Samtidigt ser vi att de negativa tolkningarna av Cosmic förändras över tid. Hur
Cosmic konstrueras som aktör hänger samman med vilka förändringar, fördelar
och nackdelar IT-systemet upplevs innebära.
Cosmic har medfört skillnader gällande säkerhet och upplevd säkerhet jämfört
med tidigare journalsystem. En del av de ”hål” som fanns i de gamla systemen
har täppts till i och med införandet av Cosmic335. Samtidigt har nya risker
uppstått, bland annat i samband med uppgraderingar av IT-systemet. Vissa
risker har alltså reducerats medan andra tillkommit i samband med införandet av
det nya vårdinformationssystemet. Det går därför inte att entydigt säga i vilken
riktning förändringarna skett. Inget informationssystem är dock fritt från risker.
Tidigare journalhanteringssystem och tillhörande rutiner var mer bekanta för
medarbetarna på landstinget än de nya. De brister som fanns var kända och
hanterades därför rutiniserat i det dagliga arbetet.
När det nya IT-systemet infördes medförde detta nya risker och därför en annan
uppmärksamhet och ett lärande för att kunna hantera dessa. Detta medför att
335
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riskerna med Cosmic både kan upplevas som och vara större samtidigt som
tilliten till systemet är låg. Detta gäller dock framförallt i den första tiden efter
införandet. De resultat som presenterats i avhandlingen visar att efterhand som
systemet blir allt mer integrerat och ”ett med organisationen” dämpas oron för
säkerhetsaspekterna av IT-systemet. Denna utveckling hänger samman med att
man i organisationen hittar sätt att hantera det som upplevs som
”säkerhetsluckor”. Resultaten från fallstudien indikerar således att säkerheten är
både tekniskt och socialt konstruerad.
Men huruvida Cosmic upplevs som en trovärdig aktör och medarbetare i
vardagen handlar inte bara om den faktiska och upplevda säkerheten utan också
om värden som tillgänglighet och effektivitet. Cosmic infördes för att bidra till
att producera en bättre vård, och förutsättningarna för att bedriva ett effektivt
och gott vårdarbete har förändrats under och efter systeminförandet. Det som av
våra respondenter lyfts fram som den stora fördelen med Cosmic är just
tillgängligheten till information, som leder till effektivitet i den bemärkelsen att
många tidigare arbetsmoment blir överflödiga och att patienterna kan ges en
bättre service.
I uppsatsen har getts flera exempel på att Cosmic efterhand sjunker in i
organisationen och börjar betraktas som en pålitlig medarbetare som (oftast)
underlättar vardagen. Samtidigt har Cosmic en stor makt i arbetsvardagen. ITsystemet talar bland annat om i vilken ordning olika arbetsuppgifter ska utföras
och tillhandahåller en viss struktur för hur dokumentation ska genomföras. Som
vårdpersonal går det heller inte att undvika att interagera med IT-systemet annat
än i vissa mindre bemärkelser (som att lägga en post-it-lapp på någons skrivbord
istället för att använda meddelandefunktionen i Cosmic). Som vårdpersonal i
LiÖ måste du använda IT-systemet för att kunna göra ditt jobb: där ser du vilken
patient du ska träffa när, du ser patientens vårdhistorik och läkemedelslista och
det är i Cosmic du dokumenterar vårdåtgärderna du vidtar.
IT-systemet Cosmic är alltså en viktig del av infrastrukturen i vårdvardagen, och
verkar på flera sätt styrande på vårdpersonalens agerande. Ovan argumenterade
jag för att värderingar i de företag som tillverkar IT-system ”byggs in” i
produkterna. Om vi för det resonemanget vidare skulle det kunna innebära att
värderingar från det privata företaget Cambio flyttar in i och blir en del av
vardagen i den offentliga vårdorganisationen. Jag har tidigare i uppsatsen
diskuterat hur samarbetet mellan privat och offentligt kring den nya tekniken
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bidrar till att sudda ut gränserna mellan sektorerna. Det resonemang jag för här
innebär att tekniken bidrar till att sudda ut gränsen mellan det offentliga och det
privata också på ett mer abstrakt sätt: som bärare av värderingar och normer,
som genom tekniken förflyttas mellan och sammanlänkar de olika sektorerna.
Cosmic upplevs delvis också på vårdenheterna som ett maktmedel för andra
aktörer. Detta rör de statistikfunktioner som finns i Cosmic. Som jag diskuterade
i kapitel fem används Cosmic som ett styrsystem för organisationen, och ger nya
möjligheter till inblick i verksamheten i de olika delarna av landstinget för den
som sitter ”på toppen”. Den administrativa hierarkin i landstinget mellan
”förvaltningen” och ”verksamheten” manifesteras alltså genom IT-systemet.
Cosmic kan alltså också upplevas som både en krävande och kontrollerande
aktör.

IT-systemet institutionaliseras
I teorikapitlet diskuterade jag hur tekniska och sociala system kan vävas
samman, och jag argumenterade för att tekniken – i detta fall Cosmic – kan
betraktas som inbäddad i organisationens – i detta fall landstingets – praktiker:
”Genom att se teknologin som ett inbäddat system framhålls således att ITsystemet utvecklas, eller växer fram, i en komplex och dynamisk social
process.”336
Jag beskrev också i uppsatsens inledningskapitel att IT inte bara ”består” av de
tekniska artefakterna, utan även av de möjligheter och föreställningar om
möjligheter som kommer med tekniken. Själva den tekniska artefakten kan
utvecklas i en social process, men också föreställningarna om systemet och
vilken roll det får/tilldelas i organisationen växer fram och kan förändras över
tid. I uppsatsen har jag visat hur Cosmic i allt högre utsträckning blir en
integrerad del av landstingets organisation, och i kapitel fem visade jag att
Cosmic institutionaliseras i vårdens dagliga verksamhet genom återupprepad
interaktion och blir en ”medarbetare” bland andra.
Ett starkt beroende av IT-systemet skapas, och Cosmic förändras i en riktning
som gör systemet allt viktigare: Dels fylls systemet efter hand på med mer och
mer information. Ju mer patientdata av olika slag som finns i Cosmic, desto
viktigare blir vårdinformationssystemet för att kunna ge adekvat vård. Dels blir
vårdpersonalen allt bättre på att inte längre använda parallella processer vid
sidan av IT-systemet. Detta ger ökade effektivitetsvinster, men samtidigt blir
336
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beroendet av Cosmic och sårbarheten därmed större. Cosmic påverkar således
vårdvardagen i stor utsträckning – många i personalen får svårt eller omöjligt att
utföra sitt arbete utan IT-systemet.
Vilka aktörer är det då som driver på eller stoppar upp
institutionaliseringsprocessen? Vilka aktörer utövar makt i praktikprocessen? Ett
svar är att vårdpersonalen och Cosmic båda driver på utvecklingen mot att ITsystemet bäddas in i organisationen: genom återupprepad interaktion utvecklar
de ett ömsesidigt beroende av varandra. Cosmic klarar sig inte på egen hand –
systemet är beroende av mänskliga aktörer som matar in information för att
kunna fullfölja sina uppgifter.
Ett annat svar är att aktören Vårdprocesscentrum, som är en del av landstinget,
driver på utvecklingen. Landstinget har hela tiden sett införandet av Cosmic som
en möjlighet att förändra arbetsprocesser. Detta har dock ännu vid tidpunkten för
fallstudiens avslutande inte skett i den utsträckning som från början var tanken.
Förändringar i arbetsvardagen har skett, men än så länge har inte de stora
effektivitetsvinsterna kommit. Tjänstemännen på Vårdprocesscentrum menar att
det fortfarande finns en stor verksamhetsmässig utvecklingspotential kopplad till
Cosmic.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja uttrycka det som så att relationen mellan
professionerna och Cosmic från början är frostig, för att därefter övergå i
acceptans och förtroende samtidigt som ett ömsesidigt beroende mellan teknik
och organisation utvecklas.

Avslutningsvis
I kapitlet har de empiriska resultaten analyserats med hjälp av analysmodellen
PIP. Fokus i analysen har varit att undersöka maktförhållandena mellan
aktörerna under policy-, implementerings- och praktikprocesserna.
I nästa kapitel kommer uppsatsens slutsatser att sammanfattas och några förslag
till fortsatt forskning läggs fram.
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Kapitel 7
Slutsatser
I detta slutsatskapitel knyts uppsatsen samman, och jag visar hur det inledande
syftet har uppfyllts. Kapitlet är tredelat: Först avhandlas vad som åstadkommits
i avhandlingen i stort och hur de fyra forskningsfrågorna besvarats. Därefter
sammanfattas licentiatuppsatsens viktigaste empiriska och teoretiska slutsatser.
Slutligen presenteras tre möjliga spår för fortsatt forskning med avstamp i
uppsatsens slutsatser.

Vad har jag gjort i uppsatsen?
I uppsatsen har förändringsprocesser i den offentliga sektorn i
informationssamhället analyserats. Jag har diskuterat att flera sammanhängande
utvecklingstendenser existerar, och två av dessa ställs i fokus i uppsatsen. Det
handlar dels om att offentliga organisationer i informationssamhället av flera
olika skäl samarbetar med andra typer av organisationer, och att detta blir allt
mer accepterat och ses som rationellt. Dels handlar det om utvecklingen mot eförvaltning: att man även i den offentliga sektorn vill införa ny
informationsteknik och sträva efter att dra nytta av de fördelar den kan ge.
Jag ser fallstudien, som utgör uppsatsens empiriska grund, som ett exempel på
hur den offentliga sektorn förändras i informationssamhället. För det första är
offentlig policy idag ofta mycket komplex – kunskap, makt och kompetens finns
spridda hos flera olika aktörer och dessa behöver därför samverka på olika sätt
för att politiska målsättningar ska kunna uppnås. I den aktuella fallstudien
exemplifieras detta genom att landstinget behöver samarbeta nära med en privat
IT-leverantör för att kunna göra lokal verklighet av nationell policy. För det
andra visar fallstudien på hur en offentlig organisation vill vara en del av ITutvecklingen, och vilka omfattande konsekvenser diskussionen om, valet,
införandet och användandet av ny teknik medför.
Syftet med licentiatuppsatsen är, som tidigare beskrivits, att utveckla kunskap
om och förståelse för aktörer och dessas relationer i policy-, implementeringsoch praktikprocesser när ett integrerat vårdinformationssystem utvecklat av ett
privat företag införs i en offentlig sjukvårdsorganisation. Detta har uppfyllts i
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uppsatsen genom att de fyra frågeställningar som inledningsvis konkretiserade
syftet har besvarats. Dessa var:
1. Hur kan policy-, implementerings- och praktikprocesser förstås som
integrerade processer?
2. Vilka aktörer finns i de studerade processerna?
3. Vilka relationer framträder mellan dessa aktörer?
4. Hur framträder makt i dessa relationer?
Frågeställningarna har lagt grunden för var sitt kapitel i licentiatuppsatsen. I
kapitel tre diskuterades den första, teoretiskt inriktade frågan. Där visade jag hur
policy-, implementerings- och praktikprocesser hänger samman och kan förstås
som integrerade, samt hur teorier kring alla dessa behövs i studiet av
teknikutveckling och -användning i den offentliga sektorn. Kapitlet avslutades
med att uppsatsens analysmodell, kallad PIP-modellen, presenterades. I kapitel
fyra definierade jag i fallstudien tre tidsmässiga faser som processerna delades
in i, och identifierade de deltagande aktörerna i respektive fas. I kapitel fem
beskrev och diskuterade jag de inbördes relationerna i det under de tre faserna
skiftande aktörsnätverket. I kapitel sex analyserade jag relationerna mellan
aktörerna utifrån PIP-modellen, och diskuterade vilka aktörer som hade makt att
skynda på, sakta ner eller stanna processerna kring policy, implementering och
praktik.
I nästa avsnitt samlas uppsatsens övergripande slutsatser med utgångspunkt i
uppsatsens syfte. Därefter, i kapitlets sista avsnitt, presenteras några möjliga
förslag till vidare forskning.

Vilka slutsatser kan dras utifrån uppsatsens
resultat och analys?
Uppsatsens utgångspunkter handlar om makt kopplat till IT-utveckling i
offentlig sektor. Nu är det dags att sammanfatta uppsatsens viktigaste resultat,
och vi kan då konstatera att sådana föreligger som är av såväl teoretisk som
empirisk art.
Det huvudsakliga teoretiska spåret i uppsatsen har handlat om hur
teknikutveckling i offentliga organisationer kan förstås och analyseras. Detta
spår utmynnade i analysmodellen PIP, som blir ett viktigt teoretiskt bidrag
utifrån uppsatsen.
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Empiriskt har två dominerande spår växt fram under arbetet med fallstudien och
uppsatsen. Det ena spåret handlar om relationen mellan Cosmic och
vårdpersonalen, och hur dessa aktörer samspelar med och påverkar varandra i
vårdvardagen, alltså om samspelet mellan det materiella och det sociala. Det
andra spåret handlar om det inflytande som ett privat företag får i landstinget
genom att de båda aktörerna knyts till varandra med IT-systemet Cosmic som
intermediär.
I det följande kommer uppsatsens viktigaste slutsatser således att sammanfattas
under de tre rubrikerna PIP-modellen, Socialt och materiellt samt Privat och
offentligt.

PIP-modellen
I uppsatsen har presenterats och använts ett förslag till analysmodell som jag
kallar för PIP-modellen. Denna kan ses som en prototypmodell som har
utvecklingsmöjligheter på flera områden. Icke desto mindre är analysmodellen i
sig en viktig slutsats i licentiatuppsatsen. Användningsområdet för PIP-modellen
är studier av införandet av ny teknik i offentliga organisationer. Jag börjar med
att återupprepa den bild av modellen som först presenterades i kapitel tre:
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Figur 7:A: PIP-modellen: Policy-, implementerings- och praktikprocessernas
relation till varandra.
PIP-modellen exemplifierar hur policy, implementering och praktik kan studeras
integrerat, och jag menar att vi behöver alla teoridelarna för att kunna studera
processer i offentliga organisationer när ny teknik införs. Poängen med PIPmodellen är just att den visar hur processerna är kopplade till varandra:
Implementeringsprocessen är en del av policyprocessen, samtidigt som
praktikprocessen i sin tur är en del av implementeringsprocessen. Varje process
har också sin egen inneboende logik och sina egna spelregler. PIP-modellen
uppmärksammar alltså hela kedjan från nationella (eller t.o.m. regionala eller
internationella) policybeslut till den lokala praktiken i en offentlig organisation.
Modellen tar hänsyn till den i de olika processerna inbördes förekommande
logiken, men också till sambanden processerna emellan.
Det är speciellt för den offentliga sektorn – jämfört med den privata – att det
finns en politisk sfär som har direkt inflytande över händelseutvecklingen. För
att förstå varför ny teknik ”ramlar ner” i verksamheten måste även den politiska
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utvecklingen analyseras. Enskilda politiker, politiska partier och olika politiska
nivåer arbetar med eller mot varandra och påverkar policy kring IT-utveckling i
den offentliga sektorn. Statsvetare intresserar sig ofta bara för policy- och
implementeringscyklerna, medan forskare inom discipliner som exempelvis
sociologi, företagsekonomi och informatik ofta intresserar sig framförallt för
implementerings- och praktikcykeln. Jag menar alltså att det tillför ett mervärde
att beakta hela processkedjan vid studier av IT i offentliga organisationer.
PIP-modellen som teoretiskt bidrag har som jag ser det minst tre
användningsområden. För det första kan den som illustration ge ökad förståelse
för mekanismerna då ny teknik införs i offentliga organisationer. För det andra
kan den användas för att kartlägga processer och processkedjor och därmed
bidra till att skapa överblick vid studier av teknikutveckling och -användning i
lokala offentliga organisationer. Modellen kan alltså på så sätt fungera som ett
verktyg för att strukturera ett empiriskt material. För det tredje kan PIPmodellen användas för att analysera dylika processkedjor genom att den ger
utrymme för aktörs-, nätverks- och maktanalyser. PIP-modellen har flera
utvecklingsområden, och det är också min avsikt att framöver arbeta med att
utveckla, förtydliga och precisera modellen ytterligare.

Socialt och materiellt
I kapitel tre diskuterades hur materiella och sociala komponenter i en
organisation samverkar med varandra och hur tekniken över tid kan bäddas in i
och bli en del av organisationen. I fallstudielandstinget har implementeringen av
Cosmic bidragit till ny strukturering i samspelet mellan teknik, mänskliga
individer och organisation. I uppsatsen har jag visat hur Cosmic vävs in i
landstingets organisering: det nya IT-systemet blir en del av strukturen samtidigt
som det påverkar denna struktur. Cosmic har kommit att påverka vårdvardagen i
stor utsträckning – bland vårdpersonalen får många svårt eller omöjligt att utföra
sitt arbete utan IT-systemet.
Cosmic medför nya möjligheter och nya sätt att arbeta i vården –
tillgängligheten till information innebär flera förändringar i vardagen. Ett
exempel är att arbetsdagarna förändras då vårdpersonalen inte längre behöver
ägna tid åt att leta efter, beställa, skicka och på andra sätt hantera
pappersjournaler. Den stora nyttan med IT-systemet upplevs av vårdpersonalen
vara att tillgängligheten till patientinformation gör att de känner sig bättre
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informerade i mötet med patienten och därmed kan ge en bättre service än
tidigare.
Att den studerade organisationen är just en vårdorganisation gör att
teknikinförandet får vissa speciella förutsättningar – kraven på IT-systemet är
mycket höga från start. Verksamheten i landstinget sker dygnet runt, är mycket
informationskrävande – i realtid – och dessutom mångfacetterad. Att rätt
information finns på rätt plats vid rätt tidpunkt kan vara en fråga om –
bokstavligt talat – liv och död. Jag har i uppsatsen visat att införandet av Cosmic
inneburit nya och förändrade förutsättningar för säkerhet, tillgänglighet och
effektivitet i vården, och att den i organisationen upplevda säkerheten är både
tekniskt och socialt konstruerad. Införandet av IT-systemet har inneburit att
vissa risker reducerats medan andra tillkommit, vilket förändrat vårdpersonalens
beteende då nya rutiner och ny praxis ”tvingats” fram.
Som diskuterades i kapitel sex förändras också Cosmic i en riktning som gör
systemet allt viktigare för verksamheten i landstinget. IT-systemet fylls efter
hand på med mer och mer information, och blir i samma takt allt mer essentiellt
i vårdarbetet. När arbetsprocesserna i vården kopplas mer intimt samman med
Cosmic leder detta också till ett ökat beroende av IT-systemet – och därmed
även en ökad sårbarhet.
LiÖ har sett införandet av ett integrerat vårdinformationssystem som en
möjlighet att se över arbetsprocesser och arbetets organisering. De resultat som
presenterats i uppsatsen visar att detta dock inte har skett i den utsträckning som
från början var tanken. Visserligen har flera förändringar i arbetssätt skett. Dessa
har dock skett framför allt lokalt på enskilda vårdenheter snarare än samordnat
på landstingsnivå, och de stora effektivitetsvinsterna låter än så länge vänta på
sig. Det finns hos förvaltningen en föreställning om de möjliga kvarstående
effektivitetsvinster som går att göra med hjälp av Cosmic, och det är därför en
central frågeställning för LiÖ i dagsläget hur det nya IT-systemets fulla
strukturella potential ska kunna nås.
Ett av licentiatuppsatsens bidrag är således att den lyft fram en i
statsvetenskapliga sammanhang ofta dold aktör – tekniken – i ljuset och därmed
visat på teknikens betydelsefulla roll i offentlig verksamhet. Genom att behandla
IT-systemet Cosmic som ett explicit studieobjekt har samspelet mellan teknik
och organisation kunnat beskrivas på ett effektfullt sätt. Jag har i uppsatsen visat
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att tekniken är viktig på flera sätt, men framförallt två. För det första påverkar
Cosmic på ett mycket konkret sätt arbetsvardagen för vårdpersonalen i
landstinget. För det andra bidrar det nya IT-systemet till att involvera en privat
aktör i ett nära samarbete med landstinget, vilket behandlas mer utförligt i
nästkommande avsnitt.

Privat och offentligt
Den huvudsakliga anledningen till att statsvetenskapen ägnar så mycket möda åt
att studera just det offentliga och det privata är frågan om makt. I ett
demokratiskt samhälle har medborgarna inflytande över och möjlighet till insyn
i den verksamhet som utförs i offentlig regi. De verksamheter som utförs i privat
regi är inte föremål för samma typ av insyn och inflytande (även om den kan
regleras på olika vis). Gränsdragningar mellan vilka verksamheter som utförs i
offentlig respektive privat verksamhet är alltså viktigt ur demokratisynpunkt och
hur dessa gränser dras handlar om makt. Därför är skiljelinjen mellan privat och
offentligt så viktig och välstuderad i statsvetenskapen: det handlar om demokrati
och makt. Ytterst är givetvis frågan om vad som ska vara privat respektive
offentligt en normativ fråga, där olika ställningstaganden kan göras beroende av
grundläggande idéer och normer om vinstintresse, allmänintresse osv. Härav
kommer också att delningen mellan det privata och det offentliga ständigt är
under omförhandling på alla politiska nivåer.
Det är olika värderingar som styr i de två olika typerna av organisationer – det
privata vinstdrivande företaget och den skattefinansierade offentliga
organisationen. De ekonomiska värden som är vägledande i den ena sfären är
inte alltid per automatik förenliga med de värden kring demokrati,
genomskinlighet och den goda byråkratin som är ledstjärnor i den andra sfären.
Dessutom har privata och offentliga aktörer olika typer av resurser, kompetenser
och erfarenheter. Mötet mellan de olika världarna är inte alltid friktionsfritt när
dessa motstridiga värderingar ska mötas. Samtidigt har det blivit vedertaget att
uppnå politiska målsättningar genom att ta hjälp av privata aktörer, och ofta ses
exempelvis styrningsformer i privata företag som förebilder även i den
offentliga sektorn. Som diskuterades i kapitel tre blir det mer och mer accepterat
att andra aktörer än de offentliga bidrar till utformning och verkställande av
offentlig policy. Detta i sin tur leder till en ökad komplexitet i utformningen av
offentlig policy, vilket också den aktuella fallstudien är ett exempel på.
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I den aktuella fallstudien möts offentligt och privat då landstinget samarbetar
med IT-leverantören Cambio kring det nya vårdinformationssystemet Cosmic.
Landstinget har inte själva utvecklat Cosmic: IT-systemet är utvecklat i det
privata företaget och används i landstinget. Just i denna fallstudie ligger alltså
fokus på samverkan mellan privat och offentligt i första hand, och inte på vilken
verksamhet som utförs av vem.337
Ett par förutsättningar är unika vid införandet av ny teknik i offentliga
organisationer till skillnad från privata. Ett sådant förhållande är den öppenhet
som råder vid ett upphandlingsförfarande, där handlingarna också blir offentliga
efter avslutad upphandling. En annan omständighet är den att offentliga
organisationer är föremål för en annan typ av mediebevakning, som också
underlättas av medarbetarnas meddelarfrihet. Resultaten i denna uppsats visar
hur media kan bli en betydelsefull aktör när ny teknik införs i en lokal offentlig
organisation: i lokal media kan kritik föras fram och få utrymme men även
bemötas.
I uppsatsen har exempel getts på vilka spänningar som kan uppstå vid ett projekt
av det här slaget, när en offentlig och en privat organisation arbetar nära
tillsammans med introduktion av ny teknik. Cambio och landstinget har, som
diskuterats i kapitel fem och sex, olika typer av resurser med sig in i de
relationer som de utvecklar. Cambio har kompetens kring att bygga IT-system
medan LiÖ har kompetens på vårdområdet och är specialister på den
organisation där systemet ska användas. Relationen dem emellan är hela tiden
asymmetrisk men ändrar skepnad över tid. Vi kan i relationen urskilja flera olika
typer av asymmetri. Förutom den som gäller kompetens finns där också en
asymmetri när det gäller ekonomiska förutsättningar och organisationernas
storlekar.
Dessa asymmetrier bidrar till friktion i relationen mellan aktörerna och till
maktasymmetri. Landstingets exitmöjlighet blir efterhand liten – man låser sig
till en leverantör och har inte råd att byta. Organisationen har investerat så
mycket tid, pengar, kunskap och organisationsförändringar vid införandet av
Cosmic att det blir orimligt att byta IT-system alltför snart. Samtidigt blir
Cambio beroende av LiÖ som en stor och viktig kund.

337
Det sistnämnda är dock också intressant och potentiellt ett ämne för vidare studier: Det finns privata utförare
inom landstingssystemet, ex. drivs vissa vårdcentraler i privat regi. I dessa fall blir privata utförare till stor del
integrerade i en offentlig struktur, bland annat genom användandet av det gemensamma IT-systemet Cosmic.
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Ett av licentiatuppsatsens bidrag är att dess resultat indikerar att införandet av ny
teknik kan bidra till att sudda ut gränsen mellan det offentliga och det privata.
Detta sker på framförallt två olika sätt. För det första på ett mycket konkret sätt
då Cosmic, skapat av det privata företaget Cambio, får ett direkt inflytande över
arbetsvardagen i landstinget. IT-lösningarna som används i det vardagliga
vårdarbetet är skapade i en helt annan kontext, och påverkar mycket konkret och
handfast hur t.ex. mottagningssköterskan lägger upp sitt arbete. För det andra
bidrar tekniken till att sudda ut gränsen mellan det offentliga och det privata på
ett mer abstrakt sätt: som bärare av värderingar och normer, som genom
tekniken förflyttas mellan och sammanlänkar privat och offentligt. Det blir allt
otydligare gränser mellan de olika organisationerna när de samarbetar, vilket
medför att normer och värderingar kan flyttas mellan organisationerna eller
blandas med varandra.

Framtida forskning
Utifrån slutsatserna i detta kapitel kan många olika idéer och uppslag för
ytterligare forskning identifieras. I detta avsnitt väljer jag att presentera tre
förslag till framtida forskningsteman.
Dessa tre har olika empirisk inriktning, men en grundläggande tanke är att de
alla skulle kunna knytas till PIP-modellen, för att bidra till att utveckla och
förfina analysmodellen. Som nämnts tidigare i kapitlet har modellen flera
utvecklingsmöjligheter, men ett par av dessa är mer påträngande än andra. En
sådan är det faktum att bilden av PIP-modellen försöker visa hur de olika
cykliska processerna hakar i varandra och därmed återkopplar till och ”matar”
varandra. Detta har jag inte berört i licentiatuppsatsen, men skulle kunna vara ett
tema att utveckla framöver. En annan sådan utvecklingsmöjlighet är att PIPmodellen skulle kunna snedställas på ”andra hållet”, alltså med policycykeln
längst upp till vänster i planet och praktikprocessen längst ner till höger för att
visa på hierarkin i de politiska nivåer modellen kan anses motsvara, och på så
sätt göra kopplingen till ett specifikt politiskt system tydligare.
Nedan följer alltså tre forskningsförslag med olika empirisk inriktning, som jag
föreställer mig samtliga kan knytas till olika typer av utveckling av PIPmodellen.
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Samspelet mellan socialt och materiellt i andra typer
av offentliga organisationer
Ett tema för vidare studier är att studera IT-utveckling i en annan offentlig
organisation. Detta för att kunna göra en jämförelse med fallstudien i LiÖ för att
få möjligheter att peka på skillnader, likheter och trender. Det skulle vara
intressant att undersöka hur IT-policy och IT-utveckling ter sig i andra offentliga
organisationer, statliga eller lokala. Vilka faktorer bidrar till skillnader
respektive likheter när det gäller hanteringen av IT-frågor i offentliga
organisationer? Vilka särdrag finns i offentliga organisationer som har betydelse
för interaktionen mellan sociala och tekniska system?

Privat och offentligt i informationssamhället
Fallstudien i LiÖ visar hur IT-utvecklingen i den offentliga sektorn bidrar till att
sudda ut gränserna mellan det privata och det offentliga. Med detta resultat som
utgångspunkt skulle det vara intressant att ytterligare fördjupa sig inom temat.
En tänkbar frågeställning kopplat till temat om privat och offentligt handlar om
hur tekniken kan bidra till att förflytta värderingar mellan olika organisationer,
vilket diskuterats i licentiatuppsatsen. Relaterade frågor handlar då om vilken
betydelse det får om de privata företagens logiker flyttar in i offentliga
organisationer tillsammans med ny informationsteknik? I vilken mån förflyttas
värderingar åt andra hållet, det vill säga att värderingar från den offentliga
sektorn flyttar in i den privata?
En annan möjlig frågeställning att utgå från handlar om vilka effekter det får för
medborgarna när gränser mellan privat och offentligt suddas ut i
informationssamhället. Vilka demokratiska konsekvenser kan denna utsuddning
få på sikt, exempelvis när det gäller medborgarnas möjligheter till
ansvarsutkrävande?

Medborgarskap och identifikation i
informationssamhället
I informationssamhället blir vi som medborgare dels ständigt identifierade, men
också avidentifierade. Mötet mellan medborgare och tjänstemän inom offentliga
organisationer sker idag inte alltid ansikte mot ansikte, eller ens via telefon. Nya
e-tjänster tar över allt mer som medium för interaktion mellan medborgare och
myndighet.
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Användningen av e-tjänster innebär att medborgaren inte behöver infinna sig
fysiskt på – exempelvis – Försäkringskassan och träffa en tjänsteman där.
Istället kan hon sitta hemma eller på jobbet med en dator och t.ex. ansöka om
föräldrapenning eller chatta med en anställd på Försäkringskassan. Det betyder
alltså att medborgaren och tjänstemannen inte möts personligen, och
handläggaren kan varken se klientens utseende, höra hennes röst eller se hennes
handstil.
Det betyder att på ett sätt kapslar användandet av IT-lösningar in medborgarens
identitet. Detta skulle kunna ha positiva konsekvenser för myndigheternas
målsättning om likabehandling. Samtidigt kräver många av myndigheternas etjänster identifiering genom exempelvis e-id. Genom att använda eidentifikation identifieras användaren som en medborgare, alltså en person med
vissa specifika rättigheter och skyldigheter. Den som av olika anledningar inte
kan identifiera sig med hjälp av e-id lämnas utanför.
Det hela framstår alltså som något av en paradox: samtidigt som e-tjänster ger
ett starkt fokus på identifikation kan medborgarens identitet (i en mer personlig
bemärkelse) döljas. I vårdsammanhang blir detta särskilt intressant, särskilt med
den nya typ av sammanhållen journalföring som Cosmic representerar. Den som
får tillgång till en patients journal får nu tillgång till patientens samlade
vårdhistorik. Ett spännande område för vidare studier är därför hur medborgare
legitimerar sig vid sina kontakter med vården, där det dessutom finns flera olika
kontaktsätt (att ringa, använda sig av ”Mina vårdkontakter” på nätet, dyka upp i
väntrummet). Hur försäkrar sig vårdpersonalen om att den som säger sig vara en
viss patient verkligen är den personen? Hur försäkrar man sig om att
journalinformation inte hamnar i orätta händer? Kort sagt: hur säker är
hanteringen av patientinformation i relation till ”utomstående”, och hur används
och förstås e-identifikation i vårdsammanhang?

Avslutningsvis om framtida forskning
Oavsett vilket fortsatt forskningsinriktning som kommer att väljas så rör det sig
om frågor med relevans både för forskningen och samhället. Det finns många
olika sätt att bygga vidare på de slutsatser som dragits av denna studie och de
perspektiv som öppnas genom PIP-modellen. Med dagens offentliga sektor där
”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” behövs samhällsvetenskaplig
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forskning som intresserar sig för teknikens roll och betydelse för utvecklingen
av offentliga organisationer.
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Bilaga 1 – Intervjuguide tjänstemän
Följande intervjuguide är en grundguide som vi använde för våra intervjuer med
tjänstemännen på Vårdprocesscentrum. Givetvis justerades denna efter
respondenten såväl som efter tidigare genererad empiri och tidpunkten för
intervjun.

Intervjuguide tjänstemän
Tack för att vi fick komma, och att du tar dig tid!
Presentation av oss och fallstudien
Bandspelare
Ok att vi spelar in?
Sätt på bandspelaren!
Om respondenten
Berätta om din roll inom LiÖ, vilken är din uppgift här? Vilken är din titel?
Hur kom det sig att du började arbeta här, vilken är din bakgrund sedan tidigare?
Om Cosmic
Berätta om ditt arbete med Cosmic, vilken har din uppgift varit?
Hur skulle du beskriva systemet Cosmic? Hur skulle du vilja förklara vad det är?
Visioner och mål för och med Cosmic?
- Relationer till den nationella strategin för IT i vård och omsorg
- LiÖs strategier för IT i vården och relaterad administration
Valet av Cosmic
- process
- viktiga beslut och steg
- alternativ
- samverkan med andra landsting
- samverkan med Cambio
Mottagandet av Cosmic – internt och externt
- Associationer
- Intryck
- Säkerhet, tillgänglighet och effektivitet
- Anpassning av system vs. organisation; normer, processer etc.
Förbereda organisationen på Cosmic
- Inför införande och vidare arbete
- Utbildning
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- Annan (policy, möjligheter, risker, farhågor…)
Framtiden för Cosmic
- Förvaltning
- Uppgraderingar och vidareutveckling
Stort tack för att vi fick komma, och för att du tagit dig tid till intervjun!
Är det ok att vi återkommer om vi senare känner att vi skulle behöva
komplettera eller få ett förtydligande kring något?
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Bilaga 2 – Intervjuguide vårdpersonal
Följande intervjuguide är en grundguide som vi använde för våra intervjuer med
personalen på de tre vårdenheterna i fallstudien. Givetvis justerades denna efter
respondenten och platsen såväl som efter tidigare genererad empiri och
tidpunkten för intervjun.

Intervjuguide vårdpersonal
Tack för att vi fick komma, och att du tar dig tid!
Presentation av oss och fallstudien
Bandspelare
Ok att vi spelar in?
Sätt på bandspelaren!
Respondenten: Namn, titel, bakgrund
Verksamhet
Beskriv vad du arbetar med.
Cosmic
Vad använder du Cosmic till?
När?
Hur ofta?
Hur tycker du att Cosmic fungerar?
Vilka fördelar ser du med Cosmic? Nackdelar?
Vad är det viktigaste med Cosmic?
Varför har Cosmic införts? Hur har Cosmic marknadsförts?
Remisshantering
Remisshantering – vad är det? Vad är en remiss?
Arbetssätt och effekter
Arbetar du på ett annat sätt nu än tidigare? Har Cosmic påverkat ditt arbetssätt?
Kan du arbeta bättre med Cosmic än tidigare?
Kan du göra nya saker med hjälp av Cosmic?
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Finns det saker du gjorde tidigare, som du inte kan göra med stöd av Cosmic?
Påverkar Cosmic stressnivån?
Arbetar enheten på ett annat sätt?
Arbetar ni på annat sätt relativt andra delar av landstinget?
Fördelar ni arbetet på ett annat sätt nu än tidigare?
Har kommunikationen förändrats? (mellan kollegor inom enheten mellan olika
enheter)
Behöver du kunna andra saker nu?
Hur påverkas landstinget i stort? Olika typer av enheter etc?
Har ni behövt anpassa er efter Cosmic?
Vilka effekter på längre sikt ser du av Cosmic?
Förutsättningar för införande
Vilken utbildning fick du inför införandet? Hur upplevde du den?
Hur förberedde ni i er för systeminförandet? Hur förbereddes ni på..?
Stöd från enhet? Stöd från VPC? Superanvändare?
Hur kändes det vid sjösättningen?
Om processen skulle göras om, vad tycker du att man skulle tänka på då?
Krav och funktion
Har ni haft specifika krav på Cosmic?
Går det att påverka utformningen av Cosmic?
Har du eller ni på enheten haft direkt kontakt med Cambio?
”Tänka högt” – ngt kring remisshantering
Tillit, risk, säkerhet
Kan man lita på Cosmic?
-användare
-patient
-alla/medborgare
Har du varit med om att systemet inte fungerat? Vad händer då?
Vad gör ni om systemet inte fungerar?
-arkivering?
-beredskap?
Patient
Hur påverkar Cosmic vårdkvaliteten?
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Märker patienten av Cosmic?
Annat
…
Stort tack för att vi fick komma, och för att du tagit dig tid till intervjun!
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