
 

 

 

Making the bed for testing 
- The development of an innovation and testing environment within the County 

Council of Östergötland 

LIU-IEI-FIL-A--13/01613--SE 

Att bädda för test 
- Utvecklingen av en innovations- och testmiljö inom Landstinget i 

Östergötland 

Frida Nilsson 

Christin Savelid 

Magisteruppsats 
Vårterminen 2013 

Handledare: Ulf Melin 

Informatik/Masterprogrammet IT- och management  

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 



 

 

  

ii 

Sammanfattning 

Ämnet för uppsatsen grundar sig i en ökad efterfrågan av att kunna införa teknik och 

informationsteknik (IT), som är testad och anpassad för en verksamhet redan innan införandet. 

Vidare finns det ett behov av att, genom nya innovationer, uppnå långsiktiga strategiska mål inom 

vård och omsorg. Därför har Sveriges innovationsmyndighet Vinnova startat en satsning på 

testbäddar inom vård och omsorg. En testbädd kan liknas vid en innovations- och testmiljö där 

samarbete mellan vårdpersonal, företag och forskning kan ske för att ta fram produkter, processer 

och tjänster som är anpassade till den miljö där dessa sedan ska tillämpas.  

Denna studie berör hur utveckling och organisering av en innovations- och testmiljö kan gå till och 

vilka utmaningar som finns. Vidare tar vi upp intressenters roller och behov i utvecklingen samt hur 

innovation kan stimuleras i en organisation. Detta har genomförts med hjälp av en fallstudie kring 

utvecklingen av en testbädd i Landstinget i Östergötland (LIÖ). Teorier inom områdena intressenter, 

utveckling och innovation används för att stödja analysen och skapa förståelse för vissa begrepp. Den 

empiriska undersökningen utförs genom semistrukturerade intervjuer med representanter från olika 

intressentgrupper till testbädd LIÖ. Analysen genomförs även med hjälp av dokumentstudier som en 

del i den empiriska undersökningen. Det empiriska materialet diskuteras i relation till den teoretiska 

referensramen för att uppnå ett kunskapsbidrag i form av en slutsats. Denna berör hur en 

innovations- och testmiljö kan utvecklas och organiseras, intressenternas roll och behov i 

utvecklingen samt hur innovationer kan genereras och utvecklas i organisationer. Med fallets hjälp 

kan praktiken ge ny kunskap om dessa områden inför kommande utvecklingsprojekt av liknande 

karaktär. 
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Abstract 

The topic of this paper is based on an increased demand for the introduction of technology and 

information technology (IT), which is better tested and adapted for a business before the 

implementation. Furthermore, there is a need that through new innovations, achieve long-term 

strategic objectives in the care sector. Therefore, the Swedish innovation agency Vinnova started a 

venture in test beds in healthcare. A test bed can be likened to an innovation and testing 

environment. In these, collaboration between healthcare professionals, businesses and research is 

done to develop products, processes and services that are adapted to the environment in which they 

are then applied.  

This study concerns the development and organization of an innovation- and testing environment 

and what the challenges are. It also concerns the roles and the needs of the stakeholders in the 

development and how innovation can be achieved in an organization. This has been studied by a case 

concerning the development of the testbed LIÖ in Östergötland County Council. Theories in the fields 

of stakeholders, development and innovation are used to support the analysis around these parts, 

and to create an understanding of some concepts. The empirical study is carried out through semi-

structured interviews with representatives from various stakeholder groups to testbed LIÖ. The 

analysis is also carried out with the help of document studies as part of the empirical investigation. 

The empirical data are discussed in relation to the theoretical framework for achieving a knowledge 

contribution in the form of a conclusion. This affects how an innovation and test environment can be 

developed and organized, stakeholder roles and needs of the development and how innovations can 

be generated and developed in organizations. The study of the case can provide new knowledge in 

these areas for future development projects of similar nature. 
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Förord 

Det gångna årets studier på IT och management programmet har gett oss kunskaper och vägledning 

både kring närliggande ämnen för vår undersökning men också i forskningsprocesser, vilket har 

underlättat detta arbete många gånger. Därför vill vi börja med att tacka de lärare som vi har haft 

under detta år, för alla de nya lärdomar som ni skickat med oss. 

Vi vill även tacka vår handledare Ulf Melin extra mycket för all hjälp och vägledning som vi fått 

genom arbetets gång. Du har hjälpt oss till en enklare undersökningsprocess genom tips, idéer, 

förslag och konstruktiv kritik samt genom att finna utmärkta kontakter för vår empiriska 

datainsamling. 

Vi hade heller inte kunnat genomföra studien om det inte vore för projektorganisationen kring 

testbädd LIÖ. Tack alla ni som ställde upp för oss genom intervjuer och förenklade vårt arbete genom 

att ge oss goda idéer, kunskaper och värdefulla åsikter. Tack för allt kaffe som ni har bjudit oss på och 

för allt material som ni skickat med oss.  
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1 Inledning 
Området för denna magisteruppsats berör utvecklingen av en innovations- och testmiljö inom vård 

och omsorg vars mål är att stödja samverkan mellan näringsliv, forskning och olika vårdgivande 

enheter. I detta kapitel kommer de grundläggande förutsättningarna för studien presenteras genom 

en bakgrund, studiens problemområde, studiens syfte, dess målgrupp och avgränsningar samt 

slutligen en disposition över rapportens resterande kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Att kunna hantera snabb teknisk och medicinsk utveckling och att kunna möta behov utifrån 

begränsade resurser är återkommande frågor i ett landstings historia (Landstinget i Östergötland, 

2013). Effektivisering och organisatorisk förändring inom vården försvåras ofta av den komplexa 

organisationen och styrningen inom vården. Vårdorganisationer är ofta tröga och har flera 

begränsningar som gör att det är svårt att genomföra förändringar utan att det tar lång tid. Det är 

därför alltid viktigt att diskutera hur förändringar inom vården kan ske mer effektivt. Förändring 

förenklas inte enbart genom att tillföra mer resurser, då detta inte löser de organisatoriska 

problemen på sikt, istället behöver vårdarbetet organiseras och utföras på ett mer effektivt sätt 

(Helgesson & Winberg, 2008). Därför har också vården ett ständigt behov av att skapa kreativitet 

kring innovationer som kan effektivisera vårdarbetet och även att kunna omsätta dessa i praktik 

(Herzlinger, 2006).  

Joseph Schumpeter (1934) beskriver begreppet innovation som ett skapande av och en 

implementation av nya kombinationer, vilket kan vara nya produkter, tjänster, arbetsprocesser, 

marknader eller system. Innovation ses vidare inte som en rutinmässig förändring utan uppkommer 

då någonting nytt skapas eller sätts samman i ett nytt sammanhang enligt Zaltman, Duncan & Holbek 

(1973). Genom innovation kan värde skapas inte bara för den egna verksamheten utan även för dess 

intressenter och för samhället i stort (Schumpeter, 1934).  

Inom vård och omsorg uppkommer kontinuerligt nya användningsområden för teknik. Här finns ett 

ständigt behov av effektivisering, individualisering, tillgänglighet och kvalitet, vilket även skapar 

utrymme för innovationskraft (Abernethy, Wheeler & Bull, 2011). På Sveriges innovationsmyndighet 

Vinnova vill man att innovationerna inom vården ska ta ett steg längre och förutom de ovan 

beskrivna aspekterna även drivas av globala samhällsutmaningar samt förena samhällsnytta med 

affärsmöjligheter (Vinnova, 2013a). Därför har Vinnova utifrån ett regeringsuppdrag startat en 

satsning på innovations- och testmiljöer inom hälso- och sjukvård. Först i form av innovationsslussar 
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för att plocka upp innovativa idéer från vårdpersonal samt nyligen även i form av testbäddar som ett 

innovationsverktyg för medicintekniska produkter och mycket annat (Vinnova 2013b). I denna 

uppsats kommer utvecklingen av en testbädd i Vinnovas satsning att studeras genom en fallstudie 

inom Landstinget i Östergötland (LIÖ).  

Landstinget i Östergötland har utifrån Vinnovas satsningar både utvecklat innovationsslussar i 

verksamheten och vid årsskiftet har de även påbörjat utvecklingen av en testbädd (Vinnova, 2013c). 

Syftet med innovationsslussar är att fånga upp innovativa idéer från vårdpersonal och omsätta dessa 

till konkreta produkter eller tjänster i den egna verksamheten. I testbäddar ska även företag i 

näringslivet kunna få hjälp med test, information och realisering av sina idéer. I både 

innovationsslussen och testbädden är det meningen att idéer från innovatörer uppmuntras och 

förenklas genom att idébärarna får stöd hela vägen från att idén uppstår fram till kommersialisering 

av produkten eller tjänsten. Idébärare erbjuds exempelvis kunskap kring produktutveckling, 

affärsjuridik, affärsutveckling, prototyptestning och IT-frågor samt får hjälp med det kontaktnät som 

behövs. De produkter eller tjänster av olika slag som tas fram i testbäddarna kan bidra till effektivitet, 

arbetsbesparing och patientsäkerhet inom vårdorganisationen samt en chans till större acceptans 

kring innovationer inom vården (Ramböll, 2012; Vinnova, 2013a; Vinnova, 2013b; Vinnova 2013c).  

Vinnova (2013b) definierar en testbäddsverksamhet mer konkret som en fysisk eller virituell miljö där 

olika innovatörer får möjlighet att praktiskt testa sina produkter, processer eller tjänster som är i 

utvecklingsstadiet, detta sker i samverkan med aktörer inom vården. Denna typ av verksamhet 

skapar möjligheter för innovatörer att prova nya idéer och lösningar i en realistisk miljö, i ett nära 

samarbete med potentiella kunder eller användare (Vinnova, 2013b). Målet med 

testbäddsverksamhet är dels att denna ska leda till ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet inom vård 

och omsorg, vidare ska samverkan mellan vårdgivare, företag och akademi förbättras. Målet är även 

att testbäddsverksamhet ska bidra till större konkurrenskraft hos företag som använder sig av den. 

Viktigt är därför att ta hänsyn till de behov som finns hos patienter, vårdpersonal och inom vården i 

stort.  

Innovation sker inte ofta utan ansträngning och därför kan det behövas stöd från miljön, 

sammanhanget och organisationskulturen för detta, vilket gör det fördelaktigt att ha en genomtänkt 

process för att ta fram innovationer i en organisation (Bessant, 2005). När innovationer uppkommer 

och används i organisationer blir de ofta nyckelfaktorer för att öka organisationens konkurrenskraft, 

enligt Seleshi & Birnberg (2012). I dagsläget finns det relativt få miljöer som arbetar med att främja 

kommersialiseringen av innovationer inom området hälso- och sjukvård (Vinnova, 2013c). Intresset 
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för att utveckla miljöer som stödjer tillvaratagandet av innovationer i detta område är däremot högt 

enligt Vinnova (2013a). 

Vinnovas intresse för att genomföra en satsning på testbäddar ligger även i att Sveriges framstående 

ställning inom utveckling av medicintekniska produkter och tjänster på senare år har försvagats. 

Detta beror främst på att vårdorganisationer har svårigheter i att definiera krav i en 

upphandlingssituation och även att upphandlingsprocessen är mycket strikt och gör att 

organisationerna måste välja det billigaste alternativet som inte alltid är det med störst potential. 

Effekterna av detta är att investeringar kring nya innovativa tekniker och behandlingsmetoder inte 

når den svenska marknaden i lika hög grad som innan (KTH, KI & KU, 2007). Det finns även hinder i 

form av bristfällig; styrning, organisatoriska processer och tankesätt som gör att vårdinnovationer 

försvåras (Helgesson & Winberg, 2008). 

En annan bakgrund till Vinnovas satsning på testbäddar är bland annat att det finns många krav som 

är högre för utvecklingen och införande av medicintekniska produkter inom vård och omsorg än 

inom övrig produktion, beroende på säkerhetsaspekter och lagstiftning. Exempelvis reglerar 

lagstiftning och EU-direktiv att vissa specifika faser behandlas i utvecklingen av medicinsk teknik och 

att CE-märkning och begränsning av risker kopplat till produkter och verktyg utförs. För att 

introducera nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården krävs även att de kan styrkas av 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763; 3 a §). Detta ställer 

höga krav på tillverkare och leverantörer, vilket gör att det finns behov av miljöer som kan bidra med 

en förenklad process för detta.  

Att utveckla en testbädd innefattar, förutom organisatorisk utveckling och förändring, även 

utveckling av informationssystem (IS), som ett stöd för testbäddens innovationsutveckling. 

Informationssystem har som funktion att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information om 

exempelvis en organisation eller ett attribut för att på så sätt stödja kommunikation och arbete. 

Informationen hanteras genom informationsteknik (IT), i form av exempelvis hårdvara, mjukvara och 

nätverk (Zmud, 1983; Goldkuhl, 1996). Det kommer även att ske utveckling av de medicinskt 

anpassade tekniska hjälpmedel som kallas medicintekniska produkter eller medicinsk teknik, som 

hjälpmedel i testbädden. Medicinsk teknik kan stödja diagnos, behandling och rehabilitering inom 

patientvård och kan vara allt från EKG-utrustning till plåster. Det är även innovationer av denna sort 

som testbäddsmiljön i färdigt stadie är avsedd att stödja (Läkemedelsverket, 2010). 

Ett exempel på svårigheter med att införa informationssystem i vård och omsorg är att dessa ofta är 

svåra att designa på ett användarvänligt sätt. De får ofta brister i funktionalitet och uppfyller inte de 

kapacitetskrav som efterfrågas. IT inom vården används idag i mycket större utsträckning och av fler 
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olika aktörer i vårdprocessen. Kravet på att IT inom vården fungerar på ett effektivt sätt har därför 

höjts. Problemen har att göra med att det är brist på både resurser, ekonomiska medel och 

lagstiftning som underlättar (Zirn, 2013). Dessa svårigheter är något som även kan beröra 

utvecklingen av testbädden men det kan även vara sådan problematik som testbädden ska hjälpa till 

att förebygga då den är färdigutvecklad genom att erbjuda tidig testning av systemen. 

Att utveckla en innovations- och testmiljö i hälso- och sjukvård kan även, beroende på dess 

komplexitet, vara en större omställning än en vanlig rutinmässig förändring och då även mer 

invecklad. Detta kan innebära svårigheter i att finna och uppfylla de rätta behoven hos användarna 

samtidigt som användare kan ta tid på sig att förstå den nya servicen. Det viktigaste här är att 

planera noggrant och finna en lämplig strategi för införandet (Thakur, Hsu & Fontenot, 2012). 

Involverade i utvecklingen av testbädd LIÖ och dess framtida användning finns ett antal intressenter. 

Dessa är olika parter inom Landstinget i form av avdelningar, vårdpersonal, patienter etc. och även 

parter inom forskning, från näringslivet, från finansiär samt organisationer med liknande 

testbäddsverksamhet. Landstinget i Östergötland och Linköpings Universitet har format en 

projektorganisation kring utvecklingen av testbädd LIÖ, där representanter från olika 

intressentgrupper medverkar. Uppgifterna för projektet sträcker sig från att samordna en 

organisation kring testbädden, utreda vilka behov som finns hos intressenterna, marknadsföra 

testbädden, utveckla IT och annan teknik samt hantera andra utmaningar. Projektet är även 

involverat i en större utveckling genom ombyggnationer som pågår av Universitetssjukhuset i 

Linköping samt på övriga sjukhus inom Landstinget i Östergötland. Testbädd LIÖ behöver därför finna 

sin plats i denna nya miljö både fysiskt och organisatoriskt. 

1.2 Problemområde 
Problemområdet kring ett nytt område som testbäddar inom hälso- och sjukvård blir snabbt mycket 

brett. Det finns många olika idéer och förväntningar kring testbädd LIÖ. Det finns därför många 

aspekter att studera och området behandlas i och med detta relativt brett. Vi kommer däremot att 

fördjupa oss på tre intressanta områden, utveckling, intressenter och innovation. Genom detta vill vi 

kunna sätta en utvecklingsprocess av den typ som testbädden genomgår i relation till dessa tre 

närliggande områden, vilket kan ge både oss, utvecklare av innovations- och testmiljöer och framtida 

forskare nya kunskaper och insikter. 

Vi studerar alltså vilka utmaningar som utvecklingen av testbädden står inför samt vilka behov och 

förväntningar olika intressenter till testbädden har. Att studera detta kan ge en indikation kring hur 

framtidens innovations- och testmiljöer kan utformas och organiseras samt vilken respons dessa kan 

få från berörda intressenter. Att hantera intressenters förväntningar i en sådan utveckling, på ett bra 
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sätt, kan vara avgörande för att utvecklingen når fram till ställda mål och att slutresultatet får 

förväntade effekter. Det bidrag vi kan ge till IT- och managementområdet, som studien utförs inom, 

är hur en komplex utvecklingsprocess kan organiseras, där många olika intressenter samverkar med 

olika behovsbakgrund. Även hur användare kan involveras i en utvecklingsprocess både under 

utvecklingen av en innovations- och testmiljö och under utvecklingen i en innovations- och testmiljö. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om utveckling och organisering av en innovations- 

och testmiljö, genom att identifiera hur intressenter med olika behov kan samverka i en 

utvecklingsprocess för att finna samt organisera mot gemensamma mål. För att uppnå detta ämnar vi 

genomföra en fallstudie kring Landstinget i Östergötlands utveckling av en testbäddsverksamhet, och 

inrikta oss på områdena; utveckling, intressenter och innovation. 

1.3.1 Frågeställningar 
• Hur kan en innovations- och testmiljö inom hälso- och sjukvård utvecklas och organiseras? 

o Vilka utmaningar finns med utvecklingen av en testbädd? 

o Hur påverkar intressenternas roll och behov utvecklingen?   

• Vad kan göras för att ökamöjligheterna till lyckad generering och utveckling av innovationer i 

en innovations- och testmiljö? 

1.4 Målgrupp 
Studien kommer att genomföras inom Landstinget i Östergötland. Målgruppen består främst av de 

intressenter som är inblandade i utvecklingen av testbädden i Landstinget i Östergötland. Dessa 

intressenter kan ha nytta av studien eftersom den ger synpunkter på och är relaterad till 

utvecklingen av testbäddsverksamheten vilken sker under tiden samt fortsätter efter att studien 

genomförts. Även andra organisationer och landsting som står inför en utveckling av en testbädd 

inom hälso- och sjukvård eller något annat område, kan ha nytta av studien. Detta gäller även för 

dem som redan har en testbädd men kan behöva vidareutveckla denna. Vidare kan arbetet ge 

uppslag till eller användas för framtida forskning inom IT- och managementområdet eller annan 

relevant inriktning. Därför riktar vi oss även till studenter och forskare som ämnar forska vidare på 

området eller som vill lära mer om detta. 

1.5 Avgränsning 
Vår begränsning i undersökningen är geografiskt belagd i Landstinget i Östergötland. 

Inriktningsmässigt begränsar vi oss till att fokusera på de delar som är relaterade till studiens syfte 
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och frågeställningar. Vi kommer inte ta upp tekniska detaljer eller stora utvecklingsmetoder i den 

teoretiska referensramen. Vi avgränsar oss till att beskriva innovation, utvecklingsprocesser och 

intressenter i teorin. Då det gäller intressenter skulle potentiellt nästan vem som helst kunna vara 

intressent i utvecklingen av testbädden, därför har vi valt ut dem som är närmst involverade och 

direkt påverkade av eller påverkar testbäddens arbete och som har relevans för studien. Empiriskt 

begränsar vi vår undersökning till representanter för de intressenter som vi identifierat till 

testbädden. 

1.6 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Kapitlens disposition i rapporten 

2. Metod - Metoden förklarar sätten som studien genomförs på, samtidigt som vi förklarar varför vi 

gjort dessa val och vilken förståelse vi har då vi påbörjar studien. 

3. Teoretisk referensram - Teorin i detta arbete berör närliggande områden till studiens syfte och 

frågeställningar, vi kommer att ta upp teori som vi kan använda till att öka förståelsen kring fallet 

som vi studerar i en vidare kontext, denna kommer även användas i analys och diskussion.  

4. Empiri - I detta kapitel sorterar vi det insamlade empiriska materialet och nedtecknar detta utefter 

de intressenter vi identifierat kring testbädd LIÖ. 

5. Analys och diskussion - I denna del analyseras det empiriska materialet tillsammans med vårt 

teoretiska underlag. De ämnen som kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt 

syfte behandlas.  

6. Slutsats och reflektion- Här presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom att besvara de 

frågeställningar som studien grundas på. Arbetet avslutas med en reflektion över vårt arbete både 

1.Inledning 

2.Metod 

3.Teoretisk referensram 

4.Empiri  

5.Analys och diskussion  

6.Slutsats och reflektion 
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som process och produkt. De möjligheter som finns till vidareutveckling av vår studie kommer även 

att presenteras i förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras de ansatser och förhållningssätt som ligger till grund för studiens 

genomförande. Dessa val motiveras och redovisas för att ge transparens till studien. Vidare beskrivs 

även teorins roll, de insamlingstekniker som använts samt metod för dataanalys. Varje avsnitt 

innehåller en presentation över aktuellt val och motiveringar till detta samt eventuell kritik till 

respektive val och hur vi hanterat och reflekterat över detta.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt i studien 
Alla forskningsinitiativ bygger på vissa filosofiska grundantaganden enligt Myers (2009). Forskaren 

kan med fördel föra fram dessa omedvetna antaganden till medvetande eftersom de val som följer i 

studien bygger på dessa antagande (Myers, 2009). De filosofiska antaganden som ligger till grund för 

denna studie och som kommer att påverka förutsättningarna för studien samt analysarbetet av 

studiens resultat är ett tolkande förhållningssätt. Detta innebär att vi vill förstå den sociala 

verkligheten genom att utföra undersökningen där vi samlar in de tolkningar som denna verklighets 

innevånare gör (Bryman, 2002). Organisationer har alla sitt eget språk, sin kultur, sina värderingar 

och sina regler etc. Detta gör att varje del som undersöks i organisationen är bunden av kontexten 

som den verkar inom. En liknande aspekt i en annan kontext kan ha en helt annan betydelse. Detta är 

något som vi kommer att ta med i beräkning då vi gör vår undersökning. De tolkningar som vi tar del 

av är därför även en beskrivning av hur de artefakter som undersöks (ex. testbäddar) uppfattas just i 

den organsation som studeras. 

I denna studie kommer det tolkande förhållningssättet innebära att ingen absolut sanning kommer 

att sökas utan vikt läggs istället vid att förklara fenomenen baserat på de tolkningar vi kan samla in 

kring det. Walsham (1995) menar att vår kunskap om verkligheten är en social konstruktion som är 

skapad av mänskliga aktörer och därför kan objektiv, värderingsfri data inte samlas in. Det tolkande 

förhållningssättet kommer både bidra med ett tydligt tillvägagångssätt genom studien samt en 

ontologisk syn på verkligheten som vi kan förhålla oss till. Eftersom vårt undersökningsområde 

testbäddsverksamhet både är nytt och befinner sig inom informationssystemsområdet, vilket 

befinner sig i ständig förändring, finns en relevans att kunna vara flexibla genom arbetet och 

anpassningsbara utefter det som studeras. Valet av en tolkande forskningsdesign gör det enklare för 

oss att komma nära det som undersöks för att se samband, orsaker och effekter (Walsham, 2006). 

Vidare passar även synen konstruktiv ontologi in på vårt förhållningssätt till det vi studerar. Det 

tolkande synsättet är nära relaterat till detta förhållningssätt. Orlikowski och Baroudi (1991) menar 
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att ontologiskt konstruktivt tolkande inom informationssystemsforskning inte tar den sociala världen 

för given utan istället framhåller att världen skapas och förstärks av mänsklig interaktion och 

handling.  De menar vidare att målet med all tolkande forskning är att förstå hur medlemmar i en 

social grupp, genom sitt deltagande i sociala processer, antar sina verkligheter och skapar mening 

kring dem samt vilka orsaker, trosuppfattningar och intentioner som hjälper till att bilda dess 

agerande.  

Walsham (1995) anser att informationssystemsforskning går ut på att förstå omgivningen kring 

systemet som också påverkar det. Vår studie kommer att kunna förknippas med dessa 

förhållningssätt då vi kommer att undersöka ett fall med stor påverkan från sociala konstruktioner 

och ageranden. Vi är både intresserade av kontexten runt systemet och systemet i sig och vill även 

förstå oss på det mänskliga agerandet i relation till systemen.  

All vetenskap har två olika förståelseformer, dels förklaringar och dels beskrivningar (Allwood & 

Eriksson, 1999). Eftersom vi kommer att göra undersökningen i en kontext av människor som 

samverkar samt människor och teknik som samverkar finns en stor osäkerhet att hantera. Det är 

också svårt att generalisera resultaten inom detta område och därför avser vi främst fokusera på 

beskrivningar av det som undersöks. Den kvalitativa forskningssynen låter oss tolka, vara mångtydiga 

och konstruera det som studeras (Alvesson & Sköldberg, 1994). Samtidigt som vetenskapen söker 

efter sanning går den också alltid framåt och förändras, därför behöver det vi finner i vår studie 

denna gång inte överensstämma nästa gång detta undersöks. Vi kommer därför att beskriva hur vårt 

studieområde ser ut idag men inte med säkerhet hur det ser ut imorgon.  

Det finns många olika faktorer som påverkat vår undersöknings utformning, några av dessa och 

främst grunden för dessa har vi nämnt ovan i vilka förhållningssätt som påverkat oss. Andra val som 

gjorts, begränsningar och avgränsningar med dessa kommer att redovisas nedan. Vi tar även med oss 

att en undersökning alltid ligger i spännvidden mellan vad som är idealt att göra och vad som är 

möjligt att genomföra (Bryman, 2002).  

2.2 Vår förförståelse 
Med förståelse menas en insikt om hur ett fenomen ter sig. Förförståelse, i sin tur, är den kunskap 

forskaren besitter om området innan studien påbörjas och som därmed påverkar den tolkning som 

görs och som sedermera leder till förståelse. Forskarens syn på världen påverkar hela 

forskningsprocessen, från skapandet av syfte och frågeställningar till datainsamling, analys och 

tolkning av materialet. Då vi valt en tolkande ansats styrks också vikten av att redovisa vår 
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förförståelse för att ge transparents till vårt arbete (Merriam, 1994). Det är också av vikt att vi 

redogör för vår förförståelse, om det aktuella fenomenet och dess begrepp, för att vi för egen del ska 

bli medvetna om förutfattade meningar men även för att dem som tar del av studien ska kunna 

förstå resultat och slutsatser (Thurén, 1996). Förförståelse handlar om värderingar och fördomar om 

omgivningen och dess fenomen och uppkommer av den bakgrund och de erfarenheter som vi har 

enligt Merriam (1994). Slutligen kan vi klargöra hur vi gör tolkningar så att andra kan ta till sig detta 

bättre (Thurén, 1996). 

Som bakgrund in i studien har vi tagit med oss olika perspektiv genom att en av oss har en 

kognitionsvetenskaplig kandidatexamen och en av oss har en systemvetenskaplig kandidatexamen. 

Dessa bakgrunder påverkar såklart mer eller mindre de val och inriktningar som gjorts under arbetets 

gång. Vi har båda även skrivit tidigare arbeten med kvalitativ ansats vilket gör att vi känner oss mer 

hemma i detta metodologiska tankesätt och har en, kanske, förutfattad mening om att dessa 

metoder ger djupare information än i användandet av kvantitativ metod. Vidare är däremot ämnet 

för uppsatsen relativt nytt för oss både vilket gör att den syn vi har på de aktuella begreppen som 

medicinsk teknik, innovation och testbädd, har en mer grundläggande nivå. Vi har däremot kunnat, 

genom att studera dessa nyckelbegrepp, nå en ökad förståelse för dess innebörd och dess relation i 

sammanhanget och därigenom utvidgat vår syn. 

Begreppen intressenter och utvecklingsprocesser har vi stött på tidigare under utbildningen och 

därför har vi haft möjlighet att gå in djupare på dessa områden än om vi hade varit nyintroducerade 

till dem. Begreppet innovation är även det ett välbekant begrepp men i en mer vardaglig bemärkelse. 

Vårt förhållande till innovationer var till en början främst relaterat till innovation av produkter. Efter 

studerande av begreppet har vi utvidgat vår syn på innovation till att innefatta exempelvis nya 

arbetssätt, eller tankesätt som skapar en radikal förändring. Likt innovation såg vi även på begreppet 

medicinsk teknik som ett begrepp för handfasta produkter. Alltså verktyg som utvecklats för att 

stödja vårdpersonal i dess arbete.  Detta begrepp har utvidgats i samband med arbetet till att även 

inkludera tjänster och tekniker av många olika slag.  

Slutligen hade vi i ingången till studien ingen klar bild av vad begreppet testbädd innebar. Vi kunde 

däremot relatera syftet med testbädden till närliggande områden som exempelvis 

användarmedverkan, utveckling av processer och utveckling av IT inom systemutvecklingsområdet. 

Vikten av en användarvänlig och lättförståelig interaktion mellan människa och system, som 

testbädden kräver, hade vi relation till sedan tidigare. 
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Genom att kontinuerligt reflektera över begrepp och även hur val fattas och tydligt motivera valen 

under arbetets gång har vi försökt att undvika de negativa aspekterna av förförståelse, att vara alltför 

färgad och låst kring synsätt och tidigare erfarenheter. Reflekterandet över val och skapandet av 

motiveringar leder till att vi formulerat argument som tydliggör de vägval vi gjort och de slutsatser vi 

formulerat kring detta. Genom att synliggöra processen bakom vägval skapas en medvetenhet om 

var kunskapen som leder till valen kommer ifrån och ger därmed möjlighet till reflektion över valens 

rimlighet (Thurén, 2005). Genomgången av de begrepp vi ansåg mest aktuella för studien ökade 

också vår insikt. Analysen ledde också till att vi snabbare kunde sätta oss in i ämnet och förstå 

intervjurespondenter och dokumentstudier på ett effektivare sätt. Nackdelen med förkunskap är 

dock att vår förförståelse kan ha färgat datainsamling och analys samt att det finns risk att vårat 

synsätt varit begränsat och låst kring det vi vet och att vi därmed haft svårare att se och ta till oss nya 

aspekter. Vi har genomgående reflekterat över detta och försökt att vara transparenta och objektiva 

under datainsamling och analys för att minska påverkningen av färgning.  

2.3 Teorins roll och växelverkan mellan teori och empiri 
Som teoretiskt underlag har vi använt oss av teorier kring utvecklingsprocesser, innovation och 

intressenter samt olika vinklar på dessa tre områden. Den teori vi använt oss av utgörs av både 

grundläggande och närgående karaktär i syfte att användas för att nå förståelse och specifika 

kunskaper kring de tre områden vi fokuserat på. Teorin har använts som ett stöd för att uppnå 

studiens syfte och för att besvara frågeställningarna.  

Teorins roll i forskning har olika betydelse beroende på i vilket skede av forskningen den används. 

Walsham (1995) skriver att teori kan användas som en guide för design och datainsamling i ett 

forskningsprojekt, som del i en iterativ process under datainsamling och analys eller som 

slutresultatet av ett forskningsprojekt där resultatet är en teori. I vår litteratursökningsprocess har vi 

på ett iterativt sätt utökat det teoretiska ramverket vart efter vi hittat nya intressanta infallsvinklar 

eller funnit behov av att utöka vår förståelse kring en viss aspekt vi funnit under insamlingen av 

empiri och under analys. Därför kopplar vi vårt förhållningssätt till att använda teorin i en iterativ 

processe under datainsamling och analys. 

För att nå kunskap kan man använda sig av ett induktivt, deduktivt eller abduktivt angreppsätt. De 

tre olika angreppssätten använder sig av teori och empiri i olika skeenden av forskningsprocessen. 

Med ett induktivt förhållningssätt utgår man ifrån insamlad empiri för att sedan bilda en heltäckande 

teori om området (Teorell & Svensson, 2007). Angreppssättet motiveras ofta av att forskaren inte vill 
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vara låst till teori under insamlingen av data och därmed missa aspekter som sträcker sig utanför det 

valda teoretiska ramverket (Thurén, 1996). Till skillnad från induktiv metod utgår ett deduktivt 

angreppssätt från teori och givna premisser i ansatsen är att nå kunskap. Med hjälp av insamlad 

empiri prövar man teorin. Teorell och Svensson (2007) menar att syftet med ansatsen är att 

sammanföra empiri med befintlig teori för att pröva eller eventuellt vidareutveckla teorin. Det 

induktiva angreppssättet sägs dock kunna innehålla deduktiva inslag i form av en iterativ process där 

man med en induktiv ansats kan växla mellan empiri och teori och utöka den teoretiska delen ifall 

man upplever den som begränsande under reflektionen (Bryman & Bell, 2005). En abduktiv ansats är 

även den en blandning av ett induktivt och deduktivt angreppssätt. Ansatsen bedrivs genom att man 

utvecklar ny teori parallellt med insamlandet av empiri. Man tar utgångspunkt i en egenformulerad 

hypotes vilken sedan testas på insamlad empiri och styrks med teori. Därmed kan man ses gå från ett 

induktivt angreppssätt till ett mer deduktivt (Patel & Davidson, 2003).  

I detta arbete har det abduktiva angreppssättet använts. Inledningsvis har vi samlat in empiri kring 

ett brett område kring testbäddens förutsättningar för att därifrån kunna välja och finna teori 

anpassad till både fallet och studiens syfte. Därefter, genom att vi nått ny förståelse, har vi kunnat 

smalna av insamlandet av empiri till att gälla mer specifika intresseområden. Arbetet har präglats av 

en växelverkan mellan teori och empiri där vi tillåtit oss utveckla dessa områden successivt beroende 

på arbetets framfart. Valet av en abduktiv ansats kommer naturligt av att vi var tvungna att 

inledningsvis anta ett explorativt förhållningssätt och samla in empiri på bred front för att få en 

överblick av fallet, då detta område är relativt nytt och relativt outforskat.  

2.3.1 Insamling av teori 
Litteratursökningen för att finna teori kring utveckling, innovation och intressenter har utförts med 

en strävan efter att i största möjliga mån använda vetenskapliga källor. Genom att söka efter 

forskningsartiklar etc. i erkända tidsskrifter har vi kunnat säkerställa kvaliteten på vår teori. Strävan 

har också funnits i att i vissa fall finna aktuell teori i avseende på publikationsdatum för att ta nytta 

av den senaste forskningen inom de områden vi belyst. I andra fall består däremot vår teori av 

många väl utforskade områden och vi har därför valt att använda oss av källor och författare som är 

väl citerade för att beskriva vissa begrepp. 

Sökningen har främst skett i databaser som tillhandahåller vetenskapliga artiklar, konferensbidrag 

och andra publikationer som har blivit noggrant granskade och godkända. Exempel på databaser vi 

använt är Scopus, SciVerse, Linköpings Universitets databas - UniSearch och Google scholar. De 

begrepp som använts under sökningarna för att finna relevant teori är främst: ”stakeholders”, 
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”stakeholders in healthcare”, ”innovations”, ”innovation enviroment”, ”developement”, 

”organization”, ”userinvolvment” och ”healthcare” för att träffa områden som är närliggande till 

testbäddar.  

2.4 Metodansats – kvalitativ/kvantitativ 
Eftersom vi sökt förståelse för vilka utmaningar och möjligheter införandet av en testbädd i 

Landstinget i Östergötland står inför, i hänsyn till inblandade intressenter, har en kvalitativ metod 

tillämpats. Kvalitativa metoder används för att hitta bakomliggande orsaker till fenomen samt ge 

djupare förståelse. Data samlas bland annat in genom insamlingstekniker som intervjuer, 

observationer och fokusgrupper. Grundidén är att fenomenet ska studeras i dess naturliga kontext 

och att förståelse för mänskliga fenomen endast går att få genom kommunikation med människor 

(Myers, 2009). 

I kontrast till kvantitativ metod där man strävar efter ett representativt urval för att kunna 

generalisera resultatet statistiskt över en population har kvalitativa metoder inte detta som mål. Man 

använder sig ofta av ett strategiskt urval som representerar en mindre grupp vilket gör att man når 

djupare förståelse och finner bakomliggande orsaker för det specifika fallet men man har inte samma 

möjlighet att generalisera resultatet utöver andra liknande grupper eller situationer (Larsson, 2009).  

En annan viktig skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att kvantitativa metoder 

studerar förutbestämda betingelser medan man i kvalitativa studier istället ofta utgår från det 

empiriska materialet och låter detta styra vilka kategorier och teman som kommer att utgöra 

studiens centrala fokus (Bryman, 2002). Den kvalitativa metoden kännetecknas av flexibilitet till 

skillnad från den kvantitativa som är mer strukturerad och baserad på numerisk data. 

Att i denna studie, på förhand fastslå betingelser att studera hade varit omöjligt för att uppnå denna 

studies syfte. Utan möjlighet att följa upp intressanta ämnen och nå djupare förståelse för de 

komplexa aspekter som utvecklingen av en testbädd innebär hade vi inte kunnat uppfylla studiens 

nuvarande mål. Med detta vill vi säga att vi genom att välja en kvalitativ metod haft möjlighet att nå 

djupare förståelse för att bättre kunna svara på studiens frågeställningar.  

2.5 Forskningsmetod – fallstudie 
Metoder inom det kvalitativa fältet är bland annat fallstudier, grundad teori och diskursanalys. Val av 

metod beror dels av vilken forskningsfråga man har men även hur man ser på teorins roll och 
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påverkan på data vid datainsamling och analys. Då vi sett teorin som ett stöd under datainsamling 

och analys samt tillämpat en iterativ litteratursökning var metoder som grundad teori, där man 

endast använder sig av teori som grund för utformningen av resultatet, inte lämplig. Vi ville även ha 

möjlighet att följa upp ämnen efterhand som de uppkom under empiriinsamlingen. Grundad teori 

kräver även en mer omfattande datainsamling för att kunna skapa ny teori, vilket detta arbete inte 

hade rum för.  

Valet föll istället på fallstudie, vilket passar studiens syfte väl och även innehar möjligheten att 

använda teorin på ett mer iterativt sätt. Fallstudie är en adekvat empirisk metod att använda då 

forskningsfrågorna i studien söker svar till hur eller varför fenomen uppstår eller ter sig på ett visst 

sätt. Metoden används då forskaren har liten eller ingen kontroll över händelsen och ämnar 

undersöka ett nutida fenomen i dess verkliga kontext. Fallstudie används för att, i ett första skede, ge 

en helhetsbild och förståelse över det undersökta fenomenet för att man sedan ska kunna nå en 

djupare och mer komplex förståelse till delar ur fenomenet (Yin, 2003).  

En fallstudie kan vara deskriptiv, explorativ, komparativ eller av historisk karaktär. En deskriptiv 

fallstudie används då man ämnar beskriva ett fenomen och hur det ter sig. En fallstudie är alltid 

deskriptiv eller beskrivande på något sätt men ansatsen kan vara att undersöka något helt nytt och 

främmande, att jämföra olika fall eller att studera ett fall ur ett historiskt perspektiv, alltså över tid 

vilket motiverar indelningen (Merriam, 1994).  

Då syftet med studien är att undersöka ett fall inom ett relativt nytt och outforskat område valde vi 

att utföra en deskriptiv fallstudie. Den deskriptiva fallstudien skiljer sig gentemot de andra genom att 

man strävar efter att detaljerat beskriva fenomenet inom ramen för dess kontext utan att försöka 

förklara varför (Willig, 2008). Vi vill, genom att beskriva olika intressenters föreställningar och mål, nå 

förståelse kring de möjligheter och utmaningar som utvecklingen av en testbädd inom Lanstinget i 

Östergötland står inför och således har vi valt att genomföra en deskriptiv fallstudie. Vårt huvudsyfte 

är alltså inte att ta reda på bakgrunden till fenomenet utan snarare beskriva och göra tolkningar i 

relation till studiens syfte.  

Vidare är vår fallstudie partikularistisk. Med begreppet partikularistisk menas att man fokuserar på 

ett specifikt fall, till exempel en företeelse, händelse, situation eller människa. Vi kommer att 

fokusera testbädden i Landstinget i Östergötland som vårt fall. Ett fall inom fallstudier syftar till den 

enhet eller ”unit of analysis” man ämnar studera (Yin, 2003). 
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Willig (2008) skiljer på fall och studieobjekt och beskriver ett studieobjekt som det fenomen man 

ämnar studera, till exempel kan ett fenomen vara ”återhämtning efter en hjärtsjukdom” medan fallet 

då utgörs av en eller flera personer som återhämtat sig från en hjärtsjukdom.  Vårt fall är som bekant 

testbäddsverksamheten inom Landstinget i Östergötland. Studieobjektet utgörs av vårt syfte och 

våra frågeställningar.  

2.6 Insamling av empiri 
Som bekant har vi valt ett kvalitativt förhållningssätt i studien och ett tolkande förhållningssätt som 

grund. Detta gör att datainsamlingstekniker valts i hänsyn till att de underlättar att fånga de aspekter 

som vi funnit viktiga i dessa förhållningssätt, som djupare förståelser, samband och orsaker. De 

insamlingstekniker vi använt oss av i studien är dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Myers (2013) ger denna kombinerade datainsamlingsmetod en trianguleringsansats som gör 

att vi kan se på vårt fall från olika vinklar.   

2.6.1 Dokumentstudier 
För att komplettera den empiri vi samlar in via intervjuer har vi använt oss av dokumentstudier som 

datainsamlingsmetod. Dokumentstudier används ofta just som komplement till andra 

datainsamlingsmetoder eller då man ämnar studera ett historiskt fall där data inte går att samla in 

genom kommunikativa metoder som till exempel observationer eller intervjuer (Andersen, 1994). 

Merriam (2009) framhåller att dokument är en färdigställd källa till data som är enkelt åtkomlig för 

forskaren, men som vanligtvis produceras till andra ändamål än till studien som forskaren utför.   

Vid dokumentstudier använder man sig alltså av redan publicerat material som behandlats och 

tolkats av någon annan (Alvesson & Sköldberg, 2009). Dokumentstudien innefattar flera olika sorters 

dokument som texter från webbsidor, landstingens egna dokument, lagtexter och dokument från 

regeringen. Det finns även videomaterial kopplat till vårt ämne som publicerats av Vinnova.  

En nackdel med dokumentstudier är att man vid användandet av redan publicerat material är 

begränsad till detta och att den information som finns att tillgå helt enkelt är den man får utgå ifrån 

(Andersen, 1994). I de fall vi använt dokumentstudier som komplement till intervjuer har vi kunnat 

väga och jämföra informationen med varandra och på detta sätt utveckla de delar som behöver 

ytterligare djup och därigenom komma förbi denna nackdel. Vidare är dokumenten som bekant även 

behandlade och tolkade av författaren vilket gör att man måste värdera och ha detta i åtanken då 

man använder dokumenten.  
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2.6.2 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer baseras på en intervjuguide med relativt öppna frågor där frågorna 

anpassas efter intervjusituationen i form av olika ordningsföljd och följdfrågor. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att det finns utrymme för både forskaren och intervjupersonerna att 

fördjupa sig i delar som framkommer som intressanta men att relationen till studiens syfte ändå 

bevaras. Det kan också vara bra att ta med en avslutande öppen fråga för att komma åt sådant som 

kan ha förbisetts (Bryman, 2002). Valet av semistrukturerade intervjuer i denna studie motiveras 

genom att vi haft möjlighet att följa upp och styra ämnen under intervjuerna samtidigt som vi haft 

vissa bestämda frågor som besvarats av samtliga respondenter. Genom denna intervjumetod har vi 

kunnat jämföra de olika intervjuerna och funnit likheter och olikheter dem emellan samtidigt som vi 

hittat intressanta aspekter som troligtvis inte framkommit under en strukturerad intervju.    

Ett iterativt förhållningssätt till intervjuguiden har dock tillämpats då kunskapen ökat och vissa frågor 

mättats eller ansetts onödiga vartefter intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer har genomförts på 

samma sätt där en av oss har intervjuat medan den andra har antecknat samtalet för att enklare 

kunna återkoppla till det som sagts och finna följdfrågor. Varje intervju har i genomsnitt varat i en 

timme. Samtliga intervjuer har även spelats in och transkriberats inom ett dygn för att inte gå miste 

om viktiga detaljer och intryck som har upplevts under intervjun. Genom att utföra 

transkriberingarna direkt efter intervjutillfällena bearbetades materialet och tankar och funderingar 

som uppstått applicerades på nästkommande intervju eller skrevs ned som idéer till analysen.   

De faror som kommer med att genomföra kvalitativa intervjuer kan vara att man påverkas av den syn 

som respondenterna haft på testbädden, intressenter, innovation och andra närliggande relevanta 

områden. Det kan vara svårt att skilja på om det verkligen är våra egna tolkningar om dessa områden 

eller om vi påverkats av respondenten i allt för hög grad. För att minska risken för detta har vi jämfört 

de olika respondenternas svar och åsikter om de olika områdena. Slutligen har vi även genomfört en 

mejlintervju, ambitionen var däremot att få svar från fler via mejl, främst från andra testbäddar i 

Vinnovas satsning, då vi skickade ut cirka åtta förfrågningar.  

2.6.3 Urval 
Urvalet av representanter till intervjuerna har skett strategiskt då arbetet varit både tids- och 

resursbegränsat. Vi har därför valt färre representanter vilket medfört att vi fått möjlighet att samla 

in större mängd kvalitativ data från varje representant. Dokumentstudier har även genomförts som 

komplement till intervjuerna i de fall där informationen om olika intressentområden varit tunn.  
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Urvalet av respondenter som genomförts i studien har gjorts med en strävan om att nå empiri från 

samtliga intressentgrupper. Då arbetet varit tids- och resursbegränsat har vi dock fått begränsa 

urvalet till att gälla de personer som haft möjlighet att ställa upp i studien. Vidare har vi enbart haft 

möjlighet att intervjua en person som representant för respektive intressentgrupp vilket gjort det 

svårt att analysera huruvida vissa aspekter är allmän uppfattning eller enbart respondentens 

uppfattning. Däremot talade respondenterna även om andra intressentgrupper än den de själva 

representerar vid intervjuerna vilket ger oss möjlighet att göra jämförelser kring uppfattningar från 

olika synsätt.  

De intressentgrupper vi strävat efter att intervjua har varit: Personer ur testbäddens projektgrupp, 

personal från Landstingsledningen, Clinicum, Innovationsslussen, IT-centrum, Medicinsk Teknik 

Östergötland (MTÖ), vårdpersonal, patienter, externa företag, Vinnova och inblandade institutioner 

från Linköpings Universitet. Totalt har sju respondenter deltagit i studien. Tabell 1 nedan redogör för 

vilket sätt respondenten har varit delaktig i studien, vilken intressentgrupp denne tillhör, om 

respondenten har en roll i projektet samt ordinarie roll utanför projektet. Plats eller kommentar 

angående intervjun är också beskrivet. US står för Universitetssjukhuset i Linköping.  
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Tabell 1 - Genomförda intervjuer 

 

2.7 Analysmetod 
För att analysera insamlad data har vi tillämpat en hermeneutisk metod. Enligt Myers (2009) kan 

hermeneutiken både fungera som ett filosofiskt grundantagande kopplat till det tolkande synsättet, 

som vi har beskrivit inledningsvis i detta kapitel, samt som en analysmetod vid kvalitativ forskning. 

Man argumenterar inom hermeneutiken för att delar ur ett fenomen inte går att förstå utan att se till 

helheten (Patel & Tebelius, 1987). Dessa argument återfinns även för fallstudie där fenomenet måste 

förstås i dess helhet och data måste samlas in i dess naturliga kontext (Yin, 2003). Dataanalys med en 

hermeneutisk ansats innehåller momenten tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring.  

Myers (2009) beskriver en hermeneutisk cirkel som kan användas som ett verktyg under 

analysprocessen. Idén är att man, genom sin förförståelse, tolkar nya erfarenheter och på så sätt når 

kunskap vilket leder till nya tolkningar som i sin tur leder till större förståelse. Denna 

kunskapsgenererande cirkel fortsätter tills man nått förståelse över helheten och hur mindre 

Aktivitet Intressent-

grupp 

Roll i projektet Ordinarie roll Datum Kommentar/

Plats 

Intervju MTÖ Projektledare Testbädden Säkerhetsansvarig, 

MTÖ 

2013-03-26 Intervjuad av 

Ulf Melin 

Intervju IT-centrum IT-centrums representant i 

projektgruppen 

IT-strateg / IT-arkitekt, 

IT-centrum 

2013-04-09 IT-centrum, 

Linköping 

Intervju IMT IMTs representant i 

projektgruppen 

Utvecklingsansvarig, 

IMT, LIU 

2013-04-11 IMT, US, 

Linköping 

Intervju MTÖ Projektägare, Styrgrupp Verksamhetschef, 

MTÖ 

2013-05-02 MTÖ, US, 

Linköping 

Intervju Innovations-

slussen och 

Clinicum 

Innovationsslussens och 

Clinicums representant i 

referensgruppen 

Centrumchef, CHV 2013-05-07 CHV, US, 

Linköping 

Intervju Företag Företagens representant i 

styrgruppen 

Professor emeritus, 

IMT, Entreprenör 

2013-05-08 Fiket på US i 

Linköping 

Mejl-

intervju 

Annan 

testbädd 

Annan testbädd i Vinnovas 

satsning 

Projektledare, 

testbädd HoS Skåne 

2013-05-08 Mejlfrågor 
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komponenter fungerar och passar in i denna helhet. Tolkningen som görs av helheten utgår alltid 

från tolkningar som gjorts av mindre delar i analysmaterialet. Yin (2003) menar att analysen ska ta 

formen av en tratt där man utgår från all insamlad data i det tidigaste skedet och sedan söker 

kategorier och mönster. Dessa sammanställs sedan i en matris utifrån frekvens och relevans. Vidare 

talar han om att bygga en kunskapskedja där samtliga slutsatser ska kunna härledas så att läsaren 

själv kan bilda uppfattningen om dess trovärdighet.  

Genom att samla allt vårt insamlade empiriska material och kategorisera detta först utefter de 

intressenter till testbädden som vi har velat se närmre på och sedan kategorisera ytterligare en gång 

efter teman som är närliggande våra frågeställningar har vi försökt att eftersträva den trattmodell 

som Yin (2003) beskriver. Genom att kategorisera först utefter intressenterna och sedan ta hjälp av 

vår teori för att analysera och göra diskussioner kring närliggande teman till frågeställningarna 

kommer vi kunna besvara dem och även uppfylla vårt syfte med studien. Kategoriseringen sker 

utifrån de olika kategoriseringar som vi har valt, däremot används ingen matris för att genomföra 

denna.  

En tolkande analysmetod medför risken av att förförståelse och erfarenhet påverkar tolkningarna i 

allt för stor grad. För att undvika färgning av materialet har vi strävat efter att anta ett så objektivt 

och kritiskt förhållningssätt som möjligt till de tolkningar och slutsatser vi gjort. Genom att 

presentera och reflektera över vår förförståelse till de olika begreppen som studien berör har vi 

försökt att vara medvetna om detta och funderat över hur dessa erfarenheter kan påverka tolkningar 

och slutsatser. Vidare är analysen beroende av våra tolkningar och vår möjlighet att se korrekta 

samband så att mönster som egentligen inte finns behandlas eller luckor fylls i för att man tar saker 

förgivet. Jämförelsen med teori och empiri har skett genom att mönster som setts i empirin 

diskuterats med hjälp av den teori som finns inom samma område.    
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3 Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram syftar till att presentera och beskriva de områden som delvis ligger till 

grund för vår uppfattning och vår utvecklade förståelse för testbäddens syfte, dess intressenter och 

utvecklingsprocess. Teori har valts inom närliggande områden för att likna de aspekter vi vill få 

kunskap om i relation till testbädden.  

3.1 Intressenter 

3.1.1 Definiera och identifiera intressenter 

För att kunna beskriva kopplingar mellan intressenter som finns till Landstinget i Östergötlands 

testbädd måste vi veta hur man definierar intressenter och även hur man kan identifiera dem. Som 

nämnt i uppsatsens inledning definieras en intressent som varje grupp eller individ som påverkar 

eller påverkas av uppnåendet av en organisations mål (Freeman, 1984). Intressenterna har personliga 

intressen av hur och vad organisationen uträttar och därmed finns även ett beroendeförhållande 

mellan intressent och organisation där även organisationen har intresse av att bli påverkad eller 

påverka intressenterna. Intressenter är alltså viktiga för organisationer att ta hänsyn till då de fattar 

beslut eftersom besluten påverkar intressenterna på olika sätt.  

Ovan nämnda definitioner fungerar däremot inte alltid för att identifiera intressenterna till 

testbädden. Till stora organisationer som till exempel Sveriges landsting kan i princip alla människor 

ses som potentiella intressenter utifrån dessa definitioner, både svenska medborgare och människor 

som tillfälligt vistas i landet har med olika premisser rätt att utnyttja landstingets vård och kan 

därmed ses påverkas av olika beslut som fattas. Svenska medborgare betalar även skatt för 

finansiering av vården vilket kan ses som ett sätt att påverka landstingets vårdinrättningar och 

därmed även den testbäddssatsning som nu genomförs i Östergötland. 

En något snävare ansats är att dela upp intressenterna i primära och sekundära intressenter. 

Primärintressenter definieras då som den grupp av intressenter som är direkt avgörande för 

organisationens existens medan sekundärintressenter beskrivs som de individer eller grupper som 

påverkar eller påverkas av organisationen men inte är delaktiga i organisationens beslut. 

Intressenterna har alltså olika maktförhållanden till organisationen. (Clarkson, 1995) De intressenter 

vi behandlar i denna studie är främst primärintressenter. 

För att ytterligare förenklare identifieringen av intressenter menar Mitchell, Agle och Wood (1997) 

att man bör hantera och sortera intressenter efter följande attribut: intressentens möjlighet att 
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påverka organisationen – alltså intressentens makt, legitimiteten av intressentens relation med 

organisationen och vikten av intressentens intresse till organisationen. Denna uppdelning syftar till 

att organisationen ska kunna sortera intressenterna hierarkiskt så att det tydliggörs vilka 

intressenters behov som är viktiga att tillgodose och vilka intressenter som man kan sortera bort vid 

fattandet av ett visst beslut. Intressentgrupperna delas upp i definitiva, förväntade, möjliga och icke-

intressenter. En definitiv intressent besitter alla tre attribut, en förväntad intressent besitter två, en 

möjlig intressent besitter en och en icke-intressent besitter inget av de tre attributen.  

Vidare kan Newcombe (2003) hjälpa till att beskriva hur stort inflytande en intressent kan ha och hur 

stor risk densamma kan innebära i ett utvecklingsprojekt. De matriser som visas i figur 2 nedan ska 

hjälpa till att svara på frågorna:  

• Vilka är intressenter till projektet? 

• Vad förväntar sig dessa intressenter av utvecklingsprojektet? 

• Hur kan projektledaren hantera dessa intressenter? 

 

Figur 2 - Intressentmatriser för intressenters nivå av risk och inblandning i projektet (Newcombe, 

2003) 

Newcombe (2003) menar vidare att det är viktigt att ta stor hänsyn till acceptansen för beslut från 

nyckelspelarna i zon D när projektstrategin formas. Däremot är det ofta intressenterna i zon C som är 

de svåraste att hantera. De intressenter som befinner sig i zon B, som har starkt intresse till projektet 

men liten makt att påverka, hålls med fördel underrättade om viktiga beslut för att de inte ska känna 

sig utelämnade. Zon A innefattar de intressenter som inte har särskilt mycket intresse eller makt i 

projektet och som därför inte innebär varken ansträngning eller problem för projektledaren. 
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Intressentidentifieringen bör göras vid allt beslutsfattande inom en organisation så att man kan 

analysera vilka intressenter som påverkas av förändringen. Beslut kan till exempel röra projekt och 

policybeslut (Brailsford, et al., 2009). Detta är något som berör både testbäddsprojektet och det 

fortsatta arbetet i testbädden. 

3.1.2 Intressenter inom vården 
Att identifiera intressenter till vård och omsorg är som sagt svårt då i princip alla kan ses som 

potentiella intressenter. Sachs och Lawrence (2004) menar att huvudintressenterna inom vården kan 

kategorieras genom: befolkning/medborgare, patienter/närstående, ledningsansvariga för 

verksamheterna, anställda inom verksamheterna, sjukvårdshuvudmännen (politiska och 

administrativa ledningar) och staten. Ranerup (2010) menar också att en individ kan anta olika roller 

gentemot vården och därmed ses som både medborgare, patient, konsument och kund. I vissa frågor 

kan en individ ha intresse som medborgare medan man i en annan fråga kan ha intresse som patient 

beroende på vilken sorts beslut som är tänkt att fattas. Vidare kan de intressentgrupper som nämnts 

delas in i mindre grupper som till exempel typ av patient eller anställning. Att se till de olika roller 

som en patient kan anta gentemot sjukvården blir allt viktigare att ta hänsyn till desto längre 

utvecklingen av tjänster och verktyg inom vården sträcker sig. Ranerup (2010) menar vidare att då till 

exempel portaler för vården utvecklas måste behov uppfyllas både för rollen som patient där 

behovet kan vara att få information om den egna vården som provresultat eller recept medan 

medborgarens behov kan vara att få information om de valmöjligheter och rättigheter som finns. 

3.2 Utveckling 

3.2.1 Intressent- och användarmedverkan vid utvecklingsprojekt 
En välmående organisation är något som varje organisation stävar efter eller borde sträva efter. Då 

anställda i en organisation bemöts och organiseras på rätt sätt uppstår helhetsvinster för 

organisationen i form av lägre sjukfrånvaro och högre kvalitet och prestanda i arbetet (Vinberg & 

Gelin, 2005). Viktiga faktorer för att uppnå detta menar Ellström och Kock (1999) är lagarbete samt 

engagemang för organisationens grundläggande värderingar och mål. Utvecklingsarbete där en 

tillfällig uppdelning i mindre team sker, för att lösa en specifik uppgift, kan även gynna 

organisationen som helhet. Detta gynnar både arbetsförhållandena i organisationen samt kvaliteten 

och prestandan på det som utförs. 

Ett sätt att få med en utvecklings olika intressenters behov kan vara att involvera dem i 

utvecklingsprocessen. De intressenter som är/blir berörda av en utveckling och då, i huvudsak, de 
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som har möjlighet att påverka eller har investerat i det som ska utvecklas är viktiga att identifiera och 

involvera under utvecklingsprocessen menar Brailsford et al. (2009). Att involvera intressenter under 

utveckling har visat sig vara viktigt vid utveckling av bland annat system, produkter, tjänster och 

strategier för att nå acceptans och tillfredställelse vid implementering (Harper & Pitt, 2004). Kotter 

(1996) menar att det är viktigt att personer i ledningsgrupp och i organisation förstår förändringens 

behov och vikt. Gör de inte det utan känner sig nöjda och självbelåtna med den nuvarande 

situationen, även om förändringsbehov finns, är det inte lätt att lyckas genomföra en utveckling. Han 

menar att intressenter med rätt inflytande och engagemang bör bilda en koalition för att genomdriva 

utvecklingsprojekt (Kotter, 1996). En sådan koalition av intressenter har fördel att bildas tidigt i 

utvecklingscykeln. I detta samarbete kan ett aktivt utvecklande av tillit, kunskap, utbyten och 

kollektiva tankebanor öka chanserna till acceptans kring det som utvecklas. Även att organisationen 

som helhet fungerar och är frisk är en viktig del  

Henry, et al. (2007) menar att många olika kunskapsområden behövs i ett komplext 

utvecklingsarbete. Därför behöver ett brett spektrum av expertområden involveras, och således ett 

flertal personer som besitter denna kunskap. För att öka engagemanget från dessa, för projektet, 

viktiga personer kan projektledaren med fördel lämna över ansvar till dessa för specifika uppgifter i 

projektet. Dessa personer kan däremot ofta ha ett pressat schema och konkurrerande krav inom 

andra projekt eller inom det ordinarie arbetet. Att ingjuta en känsla av personligt ägande och ansvar 

kan ge fördelar i dessa personers deltagande i projektet som också är nödvändigt.  Ett projekts 

livscykel består till största del av bedömningar och därför är det viktigt att basera beslut på 

nödvändig kunskap (Henry, et al., 2007). 

Bygstad och Lanestedt (2009) argumenterar även för att det är framgångsrikt, vid utvecklingsprojekt 

för IT- och teknikinnovationer, att förändra flera saker i organisationen samtidigt. En förutsättning är 

då att intressenterna starkt påverkar processen och att projektet är väl integrerat i 

linjeorganisationen. Den starka integrationen med linjeorganisationen ska sedan säkerställa en 

lyckad implementation av innovationen. Utmaningen med detta tillvägagångssätt kan däremot vara 

det potentiellt stora antalet beroenden som projektet kan få.  

En annan väg att gå är att projektorganisationen och linjeorganisationen genomför två parallella 

processer, en teknisk innovationsprocess och en organisatorisk förändringsprocess. Dessa två 

processer samverkar över tiden, i den meningen att de direkt påverkar varandra genom lärande och 

anpassning. När projektet är avslutat, är lösningen redan implementerad i organisationen. Detta 
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tillvägagångssätt möjliggör visserligen innovation, men det ökar även projektets komplexitet, vilket 

gör det svårare att kontrollera (Bygstad & Lanestedt, 2009). 

Bygstad och Lanestedt (2009) menar istället att tillräcklig mycket fokus på organisatoriska 

förändringar och anpassning till användarnas behov ska stödja innovativa processer som är 

nödvändiga för en radikal, teknisk förändring och ombyggnad av processer. Vid innovation är det 

viktigt att individer interagerar kreativt inom grupper och projektorganisationer. Därför är 

framgångsrika innovationsprojekt för IT och teknik ofta funna i organisationer där tjänsteutvecklare 

och användare integrerar och där projekten inte är hårt styrda med fokus på tid, kostnad och 

kvalitet. Att planera för organisatorisk framgång förutsätter således att projektledaren kan bygga 

nätverk med viktiga intressenter i syfte att säkerställa att tjänsten accepteras med framgång. IT- och 

teknikbaserad innovation bör heller inte delas upp i först ett tekniskt projekt följt av en 

organisatorisk utveckling, eftersom det kan bli ett hinder för innovation (Bygstad & Lanestedt, 2009). 

De intressenter som finns till utvecklingen av testbädden måste alltså känna att de har möjlighet att 

påverka testbädden och vara delaktiga i de beslut som fattas rörande testbäddens utveckling för att 

den lättar ska accepteras.  

3.2.2 Utveckling av innovationer 
Även då innovationer utvecklas i testbädden är det lika viktigt att involvera intressenter/användare i 

utvecklingsprocess och test. Användare kan involveras i utvecklingsprocessen på många olika sätt 

beroende på vad denna medverkan är menad att få för effekt. Enligt Kajula (2003), kan 

användarmedverkan ha för avsikt att förbättra användbarheten av innovationen, ge större 

demokratisk medverkan i organisationen och/eller utvecklingen, se till sociala aspekter av 

utvecklingens omgivning eller studera aspekter av utvecklingens omgivning som helhet. Tabell 2 

nedan visar strategier för användarmedverkan, olika inriktningar på användarmedverkan och vilka 

metoder som passar för respektive inriktning. 
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Tabell 2 - Användarmedverkan vid utveckling av IT och teknik. Fritt från Kajula (2003). 

 Användarcentrerad 

design 

Involverande design Etnologi Innehållsbaserad design 

Betoning Användningsbarhet Demokratisk 

medverkan 

Sociala aspekter av 

arbetet 

Samanhang/Innehåll av 

arbetet 

Vanliga 

metoder 

Uppgiftsanalys, 

Prototyper, 

Utvärdering av 

användningsbarhet 

Workshops, 

Prototyper 

Observation 

Video analys 

Samanhang/Innehålls-

utredning 

 

Att effektivt involvera användare i design/utformning av en innovation enligt något av ovan ställda 

tillvägagångssätt har påvisats ha flera fördelar enligt Damodaran (1996). Främst kan det leda till 

förbättrad kvalitet på denna beroende av att användarnas krav blir mer precisa. Kostsamma 

funktioner som användarna inte behöver eller kan använda kan också undvikas. Vidare kan 

användarmedverkan öka acceptansen och förståelsen för det som sedan implementera vilket i sin tur 

kan göra att användarna har enklare att använda detta. Om användarmedverkan blir en del av 

processerna i organisationen kan det öka deltagandet i och då förenkla beslut som gäller 

organisationen (Damodaran, 1996). För att erhålla så användbara innovationer som möjligt krävs det 

alltså att patienter och vårdpersonal är aktiva under utveckling och nyttjas på rätt sätt i testbädden. 

Vid utveckling där användare involveras kan det även vara lämpligt att ta hjälp av prototyper. En 

prototyp kan ses som en övergång mellan abstraktion och en konkret och handfast föreställning om 

hur det som utvecklas sedermera kan utformas. Genom att utveckla prototyper och låta utvecklare, 

intressenter och slutanvändare testa och utvärdera dess funktioner nås information om både positiva 

och negativa aspekter till den tänka utformningen enligt Pew (2007).   

Det som ofta syns i flera olika teorier är att det brukar löna sig att lägga stor energi på att anpassa det 

som ska utvecklas till målgruppen i ett tidigt skede. Däremot finns det enligt Kajula (2003) många 

exempel på där detta inte görs tillräckligt trots de fördelar som kan påvisas, främst av ekonomiska 

orsaker. Även om användare involveras i designen är det inte alltid enkelt och med goda resultat som 

följd. Orsaker till detta kan vara att stora mängder data i många fall behöver samlas in, vilket tar 

mycket tid och resurser. Studier, kommunikation och ledning av användarmedverkansprocesser kan 

även ta upp för mycket tid.  
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Det som sedan ska ske med den information som har samlats in behöver också hanteras. Hur mycket 

ska användarnas förändringsförslag påverka? Förändringar i designen är inte alltid enkla och det kan 

dessutom finnas motstridigheter i olika förslag. Pew (2007) ser även att ett dåligt utformat test som 

till exempel en svag prototyp eller demonstration kan motverka nyttorna med samarbetet mellan 

användare och utvecklare då testet inte är tillräckligt användbart. Andra orsaker som försvårar 

användarmedverkan är svårigheten i att få tillgång till användare som kan medverka eller för den 

delen att få tillgång till dem som passar bäst för den typ av medverkan som eftersöks. Ofta är det 

dem som finns tillgängliga som medverkar och inte alltid dem med rätt befattning eller erfarenhet 

(Kajula, 2003). 

Svårigheter med involvering av intressenter är likt problematiken med användarmedverkan att dels 

identifiera rätt intressenter samt att de i större projekt tenderar att finnas många olika typer av 

intressenter och därmed många olika viljor att ta hänsyn till (Brailsford et al., 2009). Vidare kan det 

vara svårt att hålla intressenter engagerade genom en hel utvecklingsprocess och det är även ofta 

kostsamt och resurskrävande (Connell, et al., 1998).  

För att få ut det mesta av samarbetet bör integrationen mellan användare och utvecklare ske i en 

beteendemässig, påverkande eller kognitiv, väl etablerad miljö, beroende på aktivitet (Hsu et al., 

2011). Beteendemässig kan innebära att det är enkelt för utvecklarna att uppfatta användarnas 

beteende vid användning av det som utvecklas. Påverkande miljöer kan exempelvis vara om 

användarna ställs inför frågor eller problem som ställts upp kring det som utvecklas. Kognitivt väl 

etablerade miljöer ser till att användare förstår och kan fokusera på uppgiften effektivt. Att ha 

fördefinierade roller i ett integrerat samarbete gör att det blir enklare att uppnå tillit och forma 

förståelse genom att ha liknande perspektiv. Den kognitiva integrationen är också extra viktig 

eftersom den förbättrar den gemensamma förståelsen för uppgiften (Hsu et al., 2011).  

3.2.3 Aktiv kunskapsutveckling för bättre lösningar 
Att aktivt arbeta med att öka lärandet hos användarna kan leda till ett mer effektivt deltagande, 

vilket i sin tur kan vara ett verktyg för en lyckad slutprodukt. Utveckling av interaktionsverksamhet 

genom att öka förståelsen hos både utvecklare och användare gör att aktiviteterna i samarbetet blir 

bättre riktade och sammanhängande och därför till bättre hjälp. Ett bra förhållande mellan 

tillvägagångssätt, användarvänlighet och interaktion, då testning med hjälp av användare sker, ökar 

effektiviteten i utvecklingsprocessen. Det kan alltså ses som positivt att lära upp de parter som 

genom prototyper och tester ska ge sina synpunkter för att förbättra det som ska utvecklas. Både att 

lära dessa aktörer om innovationen i sig och att lära dem hur de kan ge synpunkter och hjälp på ett 

bra sätt ger ett mer användbart samarbete(Beck, Jiang & Klein, 2006).  
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Involvering av användare under utveckling är dock ingen garanti för att nå en mer effektiv och bra 

sjukvård. För detta krävs det även att vården på ett aktivt sätt tar till sig forskning för att kunna 

tillämpa nya rön i den egna verksamheten och få nya idéer om hur de kan effektivisera sitt arbete. 

Det är vanligt att passiv spridning av information som exempelvis publikationer av konferensmaterial 

i professionella tidsskrifter, föreläsningar eller utskick av utbildningsmaterial, leder till små 

förändringar eller i värsta fall inga förändringar alls. Istället behöver ett aktivt och personligt lärande 

utövas av individer i organisationen för att öka att organisationen som helhet tar till sig och kan börja 

tillämpa nya arbetssätt eller förstå behovet av nya system eller produkter. Påminnelser (manuella 

eller datoriserade), granskningar, återkoppling, lokala processer för gemensam förståelse eller intern 

marknadsföring bör användas för att informera och lära anställda om de alternativ som finns för ett 

förbättrat vårdarbete. Även kombinationer av dessa eller interaktiva pedagogiska möten där det 

ingår diskussion eller praxis är mer effektivt (Bero, et al., 1998).  

3.2.4 Relationen mellan organisation och IT 
Genom att ta del av nya arbetssätt och införa nya verktyg och system förändras organisationen och 

verksamheten både teknikmässigt och socialt. Utvecklingen av testbädden och även de innovationer 

som utvecklas i testbädden kommer att innebära förändringar för Landstinget i Östergötland och 

dess olika verksamheter på ett eller annat sätt. Orlikowski (1992) menar att IT kan betraktas 

sociotekniskt, på så sätt att det består av både tekniska och sociala beståndsdelar. Sociala delar kan 

vara då användare integrerar med eller för dialog om IT under användandet. Tekniska delar är de 

funktioner eller beskrivningar som finns tillgängliga. Det socio-tekniska begreppet har sin uppkomst i 

att det inte är fullt möjligt att separera ett tekniskt system från de sociala kontexter där det 

utvecklas, skapas och används. Orlikowski och Iacono (2001) menar att IT som utvecklas gör det i en 

social process av design, utveckling och implementation av tekniska funktioner för att passa specifika 

organisationssammanhang. Vidare menar de att intressenter till dessa utvecklingar måste kunna 

hantera konflikt, maktdrag och symboliska handlingar och att utvecklingen påverkas i olika grad av 

utvecklingsmetodik (Orlikowski & Iacono, 2001).  

Teknik är alltså socialt konstruerad och teknik och social kontext påverkar varandra på olika sätt. 

Markus och Robey (1988) argumenterar för om det är det sociala eller det tekniska som bör stå som 

förebild vid en planerad förändring. Orlikowski och Robey (1991) menar att det behövs strukturering 

för att förstå förhållandet mellan organisation och IT och att det finns en underliggande dubbelhet 

kring denna teknik. IT både formar mänskligt agerande genom att tillhandahålla möjligheter och 

begränsningar, samtidigt som denna i sig är en produkt av mänskligt handlande och tidigare 
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organisatoriska egenskaper. IT är alltså både en föregångare och en följd av organisatorisk förändring 

(Orlikowski & Robey, 1991). 

Förutsättningarna för att införandet av en miljö för IT- och teknikinnovationer ska generera i god 

nytta, ökar således om denna uppfyller de krav och behov som finns hos användare/intressenter. En 

väg till detta är dels att fundera på hur tekniken och det sociala påverkar varandra vid utvecklingen. 

3.3 Innovation 

3.3.1 Förutsättningar för innovationsutveckling 
De flesta industriländer i världen står idag inför samma framtidsproblem vad gäller sjukvården; ökad 

efterfrågan och högre krav på sjukvårdens tjänster, dels på grund av en åldrande befolkning men 

också till följd av en mer välutbildad och påläst befolkning som känner till sina rättigheter och har allt 

högre förväntningar på vården (Brailsford, et al., 2009). Detta innebär att förändrade arbetssätt och 

nya verktyg kan komma att implementeras snabbt i vården vilket kräver att de är användbara från 

första början. Vidare krävs det också att arbetssätten och verktygen är innovativa och effektiviserar 

och uppfyller de behov och förväntningar som finns.  

För att möta högre krav på service och effektivitet måste innovationer inom såväl produkter och 

verktyg som arbetssätt och metoder inom vården utvecklas. Innovationer innebär skapandet av en 

implementation genom nya kombinationer (Schumpeter, 1934).  Zaltman, Duncan och Holbek (1973) 

beskriver innovation som när något helt nytt skapas eller när något befintligt sätts i ett nytt 

sammanhang.  

Innovation sker med fördel i ett sammanhang och en organisationskultur där den stöds på ett bra 

sätt och där det finns en effektiv planering och genomförandeprocess för detta (Bessant, 2005). En 

organisation som arbetar för mångfald hos de anställda och stimulerar deras nyfikenhet menar han 

vidare är en del i skapandet av denna innovationskultur. Att vara uppdaterad om den marknad som 

råder och försöka bilda sig en uppfattning om vilka förändringar som väntas i framtiden, genom att 

skapa scenarios och ta in information från perspektiv utifrån, är andra aspekter som är viktiga för att 

skapa innovationer (Bessant, 2005).  

Kostoff (2003) menar också att innovationer stimuleras då mångfald finns hos de som förväntas 

generera innovationer. Vidare menar han att workshops där erfarna individer med anknytning till det 

område som innovationen ska gälla tillsammans med människor som är nya inom området 

medverkar är ett bra sätt för att nå innovationer. Innovationer inom vården skulle genom detta 

kunna stimuleras genom att man anordnar workshops med anställda från olika avdelningar och med 
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olika lång anställningstid. Souitaris (1999) menar att anställda måste uppmuntras att kommunicera 

egna idéer så att de uppmärksammas. Tydliga organisatoriska mål och en stark ledning är också 

viktiga aspekter vid stimulering av innovation samt att ledningen är beredd att satsa och ta risker på 

vägen.   

En innovation är alltså när något helt nytt skapas, antingen från grunden eller att en kombination av 

befintliga idéer resulterar i en helt ny funktion eller tjänst. Att förhålla sig till helt nya arbetssätt med 

hjälp av metoder eller andra verktyg innebär därför att man måsta våga ta risker. Man måste även 

kunna välja rätt innovationer att utveckla som uppfyller ett behov i dagsläget men också se till de 

förändringar som exempelvis vården står inför i framtiden.  

3.3.2 Mottagande av innovationer 
De innovationer som testbädden väljer att uppmärksamma och utveckla kan därför grunda sig i ett 

behov och ett syfte om att förbättra vården i framtiden. Innovationer har ofta visat sig mottas med 

höga förväntningar där den allmänna uppfattningen är att innovationerna kommer att lösa mängder 

av problem. Även de som står bakom innovationen har ofta tron på den egna innovationen som 

något som kommer göra ett gigantiskt genombrott och vara revolutionerande i sin genre. 

Innovationer som till exempel internet och telefonen förväntades i ett tidigt stadie kunna uträtta 

mycket mer än vad det då fanns möjlighet till vilket resulterade i vad som beskrivs som The Hype 

Cycle (Fenn & Raskino, 2008). The Hype Cycle är en beskrivning över den livscykel som många 

tekniska innovationer följer, från idé till produktion och användning. Cykelns steg visas i figur 3 

nedan.  

 

Figur 3 - The Hype Cycle, fritt efter Fenn och Raskino (2008) 
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Teknik-utlösare (Technology Trigger) innebär ett genombrott av något slag som fångar 

utomståendes intresse från till exempel media och industri. Vid Toppen av uppblåsta förväntningar 

(Peak of Inflated Expectations) har detta genombrott blåsts upp till skyhöga förväntningar och 

orealistiska prognoser för innovationen till följd av exempelvis frekvent marknadsföring. 

Innovationen når här sin gräns och när förväntningarna inte kan mötas leder detta till misslyckande 

ner till Botten av besvikelse (Trough of Disillusionment) där innovationen anses omodern och 

överges eftersom den inte kan leva upp till de förväntningar som skapats. Därefter kommer ibland 

ändå en Backe av upplysning (Slope of Enlightenment) genom att koppling mellan innovationen och 

den nytta den kan skapa stärks. Vilket oftast sker genom experimenterande och vidareutveckling och 

gör det möjligt för innovationen att nå mer realistisk kommersiell acceptans. På Platå av 

produktivitet (Plateau of Productivity) accepterar marknaden innovationen igen och lönsamhet 

genereras (Fenn & Raskino, 2008). 

Många organisationer tenderar även att jaga de senaste innovationerna i hopp om att vara i 

framkant inom IT och teknik. Detta fenomen har skapat begreppet IT-fashion vilket likt The Hype 

Cycle bygger på en gemensam tro om att nya innovationer inom teknik är effektiva och i framkant 

inom sin genre (Fichman, 2004).  De innovationer som benämns att vara ”på modet” ger ofta endast 

en varaktig nytta med kortlivade förmåner och därmed ett litet värde till organisationen.  Att 

använda sig av det senaste innebär visserligen att organisationen får ett bra rykte men det behöver 

inte nödvändigtvis betyda att organisationen ökar sina framgångar. 

The Hype Cycle är tänkt att användas som en metod där innovationsförloppet analyseras och 

visualiseras så att den hype som skapats kan separeras från det som var drivkraften med 

innovationen från början. Vidare ska den underlätta att göra investeringar på rätt sätt och påvisa 

affärsnyttan med innovationen. (Fenn & Linden, 2007) 

Medvetenhet om dessa begrepp och dess innebörd kan ge en bättre chans till att hantera både 

utvecklingen av testbädden samt innovationerna i testbädden. Vidare kan man under 

implementering identifiera var i livscykeln innovationen befinner sig och därmed enklare hantera 

detta och ta till eventuella åtgärder.  

3.3.3 Val av innovationer 
Då man väljer innovationer att utveckla måste man, som diskuterats i föregående stycke, ta hänsyn 

till det behov som finns av innovationen och dess syfte. För testbädden och andra offentliga 

organisationer gäller det även att ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling vid valet av 

innovationer.  Offentliga organisationer måste förhålla sig till denna lag eftersom finansiering sker 

med skattemedel (LOU, 2007:1901). Lagen syftar till att myndigheter på bästa sätt ska använda 
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offentliga medel genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt 

syftar lagen till att ge alla leverantörer samma möjligheter att vinna en upphandling genom att välja 

efter lika villkor (KKV, 2012). 

Lagen bygger på följande fem principer som organisationer inom offentlig förvaltning bör förhålla sig 

till. Icke-diskriminerings principen är den första principen och syftar till att ingen diskriminering får 

ske på några villkor. Den upphandlande organisationen får till exempel inte ställa krav som enbart 

svenska företag känner till eller ställa krav som bara företag inom kommunen kan uppnå. 

Likabehandlingsprincipen syftar till att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Till exempel 

måste information om upphandlingen se likadan ut för alla leverantörer och ges ut samtidigt. 

Proportionalitetsprincipen är den tredje principen och gäller att de kravs som ställs vid 

upphandlingen ska vara proportionerligt med det som upphandlas. Principen om öppenhet innebär 

att upphandlingarna ska vara offentliga och annonseras ut öppet. Alla krav som ställs vid 

upphandlingen måste vara tydligt formulerade då ingen information får hemlighållas. Principen om 

ömsesidigt erkännande är den sista principen och innebär att intyg och certifikat som har utfärdats 

av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder (LOU, 2007:1901). 

Leverantörer kan alltså utgöras av både nationella och internationella företag och valet som leder till 

upphandling ska avgöras av det företag som erbjuder den bästa varan. Inför varje inköp måste 

organisationer inom offentlig sektor belysa aktuell marknad och göra en rättvis värdering och kan 

alltså inte välja leverantör med argumenten att de använt leverantören tidigare eller att en specifik 

leverantör erbjuder det allra senaste inom området (Kammarkollegiet, 2013). 

Trots detta genomförs idag många misslyckade upphandlingar inom offentlig sektor och då särskilt 

gällande olika IT-stöd inom vård och hälsa. Många upphandlingsenheter tar sig runt lagen och bryter 

mot de olika principerna. Otydliga anbudsformulär som formuleras på ett sätt så att bara vissa 

leverantörer kan uppfatta och uppfylla kraven samt alldeles för korta anbudstider som därmed 

utestänger många leverantörer är några av skälen till de misslyckade upphandlingarna enligt en 

utredning av Chamber (2005). 
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4 Empiri – Testbädd LIÖs 

intressenter 
Denna empiriska del kommer att presentera den data som vi har samlat in genom studien i form 

intervjumaterial och dokumentstudier. Vi har valt att dela upp kapitlet och vår data efter de 

intressenter som vi har identifierat till testbädd LIÖ. Vid varje intressent beskrivs dess behov av 

testbädden, dess roll och dess förväntningar. Kapitlet inleds dock med en presentation av de aktörer 

som har intervjuats i studien och följs sedan upp av en beskrivning av huvudaktören, Testbädd LIÖ 

innan varje intressentgrupp beskrivs. 

4.1 Presentation av intervjuade aktörer 
De personer som intervjuats i studien ingår alla i någon av de intressentgrupper som vi identifierat till 

testbädd LIÖ. Många av dem sitter även med i testbäddsorganisationen. För att tydliggöra vilket 

intresse och vilken bakgrund intervjupersonerna har kommer vi att beskriva dem utefter vilken 

intressentgrupp de tillhör samt vilken roll de har i testbäddsprojektet. Vi kommer även att 

introducera varje intervjuperson nedan. Rubrikerna till varje introduktion kommer vara det som 

förknippas med personen i resterande delar av uppsatsen. Denna rubrik är vald utefter det som ger 

den tydligaste bilden av personen.  

4.1.1 Projektledaren 
Projektledaren för testbäddsprojektet arbetar i vanliga fall som säkerhetschef på avdelningen 

Medicinsk Teknik Östergötland (MTÖ) på Linköping Universitetssjukhus. Där ansvarar personen för 

service av medicinteknisk utrustning, säkerhetsprocessen på landstingsnivå och forskning och 

utveckling inom MTÖ. Projektledaren menar att en testbädd bör fylla interna behov av vård- och 

teknikutveckling, utbildning av läkare inom ny teknik, prövning av teknik och IT innan den är färdig 

att implementeras, förenkling av arbetet med kravspecifikationer i upphandling och mycket mer.  

4.1.2 Representant IT-centrum 
Representanten för IT-centrum har förutom rollen i projektgruppen även interna roller som IT-

arkitekt/IT-strateg på landstingets IT-organisation, IT-centrum. I projektet ligger ansvarsområdet på 

IT-frågor och det mer operativa arbetet runt testbädden som till exempelvis skapandet av en teknisk 

plattform. En nytta IT-centrums representant ser med testbädden är att verksamhetsutveckling och 

IT-utveckling kan ske ihop och att system kan testas under utvecklingsprocessen så att fel upptäcks i 
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tid. ”Testbädden är en arena för samverkan, där företrädare för teknik och verksamhet kan 

mötas och inte bara prata om teori utan även prova saker praktiskt.” menar denna person. 

4.1.3 Representant IMT 
Representanten i projektgruppen för Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT) på Linköpings 

Universitet var med och startade projektet runt testbädden tillsammans med bland annat 

projektledaren. Uppgifterna i projektet rör marknadsföring av testbädden och utformning av 

uppdrag som ska testas i testbädden. Till de ordinarie arbetsuppgifterna hör utveckling inom det 

medicintekniska området. Representanten för IMT vill att testbädden ska vara väl etablerad i 

landstinget, universitetsvärlden och företagsvärlden. Det ska vara naturligt för dessa parter att vända 

sig till testbädden för att testa idéer av olika slag. I samband med implementering av innovationer 

ska testbädden även erbjuda verifiering och kontroll- eller acceptanstest. ”Man får en bild av hur 

systemet eller produkten fungerar innan det implementeras så att fel och brister upptäcks i tid.” 

menar personen.  

4.1.4 Representant MTÖ 
Representanten från MTÖ är med i projektets styrgrupp och även projektägare. Representanten 

fungerar som ett stöd till projektledaren och har huvudansvaret för att de ska lyckas genomföra de 

delar projektet rymmer. Stöd ges bland annat i form av idéer om till exempel organiseringen av 

testbädden eller vilka kompetenser man bör nyttja i projektet och hur man ska göra detta. I den 

ordinarie verksamheten är personen verksamhetschef på MTÖ. Testbädden ser personen som ett 

sätt att kunna prova ny teknisk utrustning eller nya arbetssätt med tillgång till landstingets IT-

infrastruktur och/eller personal. ”Exempelvis två läkare och en biomedicinsk analytiker, om de vill 

testa labbutrustning”. Det ska finnas miljöer att testa en hel process eller ett flöde och testbädden 

ska även ge stöd för att sätta produkter på prov innan en upphandling sker. 

4.1.5 Representant CHV 
Denna person är i det dagliga arbetet centrumchef på Centrum för Hälso- och vårdutveckling (CHV). 

Inom denna avdelning finns både Innovationsslussen och en av Clinicums två avdelningar. I projektet 

är personen, genom att vara med i referensgruppen, en representant för Innovationsslussen och 

Clinicum och framför de önskemål som dessa parter har. Personen tycker att begreppet testbädd 

istället borde vara testmiljö för att komma ifrån förknippandet med en säng. Vidare anser 

representanten för CHV att ”testbädden ska rymma olika testmiljöer för allt ifrån ändrade arbetssätt 

till IT- stöd som man vill testa av till att det är medicinska hjälpmedel som man också skulle vilja testa 

av innan man sätter ut dem i riktig produktion.” 
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4.1.6 Representant näringsliv 
Näringslivets representant har både erfarenhet av att utveckla och driva projekt med innovativ 

medicinsk teknik samt av att starta och driva företag med denna inriktning. I testbäddsprojektet 

sitter personen med i styrgruppen och kontrollerar att projektet är på rätt spår och bidrar med 

strategisk stöttning samt ger råd baserat på sin företagarerfarenhet. För denna person är en testbädd 

både fysisk, där nödvändig teknik med mera finns riggat inför testning, men den har också ett mer 

abstrakt syfte att se till att ”grejerna fungerar någotsånär innan man släpper loss dem i sjukvården”. 

4.1.7 Representant andra testbäddar 
Representanten för andra testbäddar utgörs av projektledaren för testbädd HoS Skåne, en testbädd 

som enbart riktar sig till företag. Framgångsfaktorn för denna testbädd är enligt representanten att 

de erbjuder en exklusiv ingång till företag som vill in i vården för produktutveckling och kliniska 

prövningar. De erbjuder även alla företag som kan betala för sig att utveckla i testbädden vilket gör 

att de inte behöver någon komplicerad beslutsprocess.  

4.2 Huvudaktören Testbädd LIÖ 
Som vi beskrivit i uppsatsens inledande kapitel är en testbädd ett möte mellan vårdpersonal, 

innovatörer, IT och teknik för att tester av medicintekniska idéer ska kunna ske i en realistisk miljö 

och på så sätt förbättra framtidens vårdverksamhet. Vidare ska ”testbädden tillhandahålla 

funktioner, metoder och verktyg för testning och verifiering av innovationer, ett verktyg kan även 

vara kompetens eller personer” enligt projektledaren. 

Representanten från IMT menar att testbädden är i en uppgångsfas just nu där allt verkar vara 

möjligt. Det kommer in många förslag från företag men alla förslag stämmer inte överens med vad 

det är tänkt att testbädden ska tillhandahålla. En risk finns för att hypen kring testbäddsverksamhet 

slår tillbaka när det märks vad en testbädd verkligen kan göra, som exempelvis att ”tillhandahålla en 

verktygslåda som erbjuder experiment och tester av idéer som kan verifieras mot lanstingets 

struktur” och inte ”Att ge företag pengar så att de kan testa sin idé”.  Däremot skulle ett sådant 

bakåtsteg kunna göra att de förslag som sedan kommer in från företag är mer realistiska och 

genomförbara. Även hos andra intervjupersonerna märker vi av ett starkt engagemang och en vilja 

att genomföra många olika saker med hjälp av testbädden. 

Innan projektet testbädd LIÖ startade fanns det andra liknande projekt inom landstinget där fokus 

låg på att få fram nya medicintekniska produkter på marknaden, specialutbilda personal, testa 

produkter innan de går i produktion samt samla in lättillgänglig data för forskning. Skillnaden med 

testbädd LIÖ är dock att man bjuder in externa aktörer till att delge, testa och utveckla innovationer. 
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Projektledaren menar att ”testbäddsbegreppet är inget som är väldefinierat, nytt eller unikt, 

samverkan finns överallt. Men sällan med en röd tråd, utan mer som stuprör. Testmiljöer har funnits 

men de har varit slutna, det nya är att öppna upp dem för vem som helst, medborgare, patient. Ta ett 

helhetsgrepp och öppna upp.” 

Testbädd LIÖ har i detta stor potential att göra nytta eftersom det kan vara svårt för företaget idag 

att komma åt information från vården med tanke på de stora säkerhetskrav som finns. Det har 

tidigare inte funnits behov av att släppa in privata aktörer för att ta del av tekniska verktyg eller data i 

IT-system och därför är dessa miljöer inte gjorda på ett sådant sätt. Testbäddsmiljön kan 

anonymisera data och erbjuda databaser med exempelvis 10 års samlade EKG-kurvor från patienter, 

vilket är mycket värdefullt för företag som exempelvis utvecklar system för hjärtövervakning eller för 

forskning på hjärtat. Sekretessen inom hälso- och sjukvård är högre än inom andra organisationer 

och testbädden är därför viktig, den ska bland annat kunna ge tillgång till patientinformation utan att 

bryta mot sekretessen, enligt IMTs representant.  

Näringslivets representant menar även att då nya system utvecklas inom hälso- och sjukvården 

behöver dessa alltid vara väl anpassade till övriga system inom vården. Egna standarder orsakar 

svårigheter eftersom det finns många olika system på ett sjukhus som måste kunna fungera 

tillsammans. Därför handlar det mycket om standardisering när sjukvårdssystem utvecklas. 

Standardiseringen blir däremot svårare och svårare när systemen ökar i komplexitet. Ett exempel är 

när ”det blir mer och mer teknik som flyttar ut från sjukhusen och man då inte har lika mycket 

kontroll på det hela”. Detta gäller exempelvis då system byggs ut för att fungera i ambulans och i 

hemmet. Patienter förväntar sig en mer genomtänkt vård idag än tidigare menar näringslivets 

representant. Detta märks även tydligt i den större utveckling av sjukhusen runt om i Östergötland, 

där testbädden ska finna sin naturliga plats i de förnyade vårdprocesserna. Där talar man om att ” 

skapa ett nytt slags vårdrum där patienter bor vistas och vårdas. Då gäller de att de skapar ett IT-stöd 

som är bra både för patienten och för vårdverksamheten. Det kan man inte bara göra i teorin för då 

kommer man att göra en massa misstag. Det är bättre att göra det i en testmiljö och pröva 

vårdprocesser och se att det här funkar och det här funkar inte.” menar IT-centrums representant. 

Testbädden ska alltså hjälpa till att förbättra vårdprocesser och system utifrån patienters och 

vårdpersonals ökade krav och förväntningar. 

En utmaning för testbädd LIÖ är att hjälpa till att få bukt på den problematik som ofta uppstår vid 

upphandling av nya medicintekniska produkter i landstinget. Kravspecifikationerna behöver vara 

långa och mycket detaljerade men det händer ändå ofta att de köper in produkter som genast får 

integrationsproblem i den befintliga verksamheten. Vid denna insikt är avtal redan skrivna och det 
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kan bli svårt att genomföra stora förändringar. Istället ska ”testbädden påverka utvecklingen tidigt 

för att motverka integrationsproblem senare, vilket sparar pengar och besvär för alla senare. Den 

underlättar att anpassa produkter till infrastruktur, arbetssätt och gränssnitt för att få användbara 

produkter.” enligt IT-centrums representant.  

Lagen om offentlig upphandling är ytterligare en utmaning för testbädd LIÖ. Svårigheter ligger i att 

välja vilka innovationer som får utvecklas i testbädden och sedan upphandla dem utan att bryta mot 

lagens grundprinciper. Detta är något som samtliga intervjuade personer nämner och som de håller 

på att reda ut på olika håll, exempelvis kan Vinnova hjälpa till med detta eftersom problematiken kan 

uppstå i samtliga testbäddar som drivs av offentliga organisationer. Problematiken beskrivs bäst av 

MTÖs representant att ”så fort landstinget köper in något över en viss summa måste man bjuda in 

alla intresserade parter att vara med och konkurrera om detta, om man inte har möjliggjort för alla 

att vara med kan det bli juridiskt fel. Det ska inte vara en nackdel att vara med i testbädden, men 

man måste göra det på rätt sätt”. Att utveckla i testbädden innebär alltså att man lättare kan sälja 

sin innovation till landstinget eftersom den är testad i verksamheten. Det är dock ingen garanti för 

upphandling. Nästa dilemma är därför hur man övertalar företag att utveckla sina produkter i 

testbädden om de senare inte är garanterade att sälja dessa till landstinget, enligt IT-centrums 

representant. 

Tanken har länge varit att testbädden ska fokusera på att testa och ta fram ny IT, detta kan även 

komma att bli en nisch för testbädd LIÖ då den är i fullt bruk. Att välja en nisch för testbädden ser 

IMTs representant som en utmaning. Det kan bli svårt att avgöra vilken slags innovationer som ska få 

tillgång till testbädden eftersom det med fördel ska vara sådana produkter som landstinget kan 

tänkas ha behov av då de är färdigutvecklade. Men att säga nej till för många kan också vara negativt, 

de kan missa innovationer med stor potential och kan även bli tvungna att särbehandla innovatörer. 

Däremot finns det en begränsning på vilka företag som kan använda testbädden med tanke på dess 

begränsningar kring miljöns kapacitet och kompetens. Fler begränsningar finns i gränssnitt, API:er 

och vilka tester som kan utföras. Prioritering av testfall måste också göras efter vilka resurser som 

finns tillgängliga i testbäddens organisation, efter vad verksamheten klarar av och utefter vad som 

passar för landstingets verksamhet. Näringslivets representant nämner att det viktigaste vid val av 

testfall kommer att vara att det blir en win-win situation med fördel både för landstinget och för den 

organisation som testar något. Exempelvis kan vårdpersonalen vara med och ta fram 

användargränssnittet på nya tekniska lösningar som de sedan har i sitt dagliga arbete. För 

innovatörers del kan testbädden erbjuda alla möjliga kvalitets- och säkerhetstester för att bidra till 

att få innovationen godkänd.  
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Testbädd behöver däremot inte vara det begrepp som överlever då denna verksamhet är 

färdigutvecklad eftersom både Clinicum och Innovationsslussen förmodligen kommer att integreras 

med testbädden och fungera i symbios. Det är därför inte helt enkelt att veta vilket namn man ska 

marknadsföra i dagsläget. Ett enhetligt begrepp och en bra definition för testbäddar behövs också för 

att kunna samarbeta och nyttja de olika testbäddslika projekt som finns runt om i landet idag. Ett 

samarbete skulle kunna underlätta utformning och utveckling av testbäddar då alla inte behöver sitta 

med samma problematik på varsitt hörn. En klar definition om vad en testbädd är och även ett 

gemensamt begrepp för detta behövs därför, enligt IT-centrums representant. 

Projektet testbädd LIÖ är organiserat utefter Landstinget i Östergötlands egen 

projektstyrningsmodell, vilken liknar andra stora projektstyrningsmodeller med beslutspunkter etc., 

enligt MTÖs representant. De har i dagsläget enbart tagit fram en projektplan för ett år eftersom 

Vinnova kommer att göra en utredning om fortsatt finansiering för år 2 och 3. Projektet är uppdelat i 

ungefär 12 stycken spridda delprojekt som styrs av olika intressenter som är med i testbädd LIÖs 

projektgrupp. I delprojekten ingår främst utredningar kring olika utmaningar som testbädden står 

inför som exempelvis marknadsföring och framtagning av tekniska delar. De har i dagsläget ingen 

specifik utvecklingsmetod för att genomföra projektet men de ”ska fundera vidare på metod och 

arbetssätt år 2 och 3”. Däremot kan utvecklingsmetoder finnas i respektive delprojekt. ”Även då 

testbädden är klar kan det behövas någon modell för att genomföra utvecklingen i den” enligt MTÖs 

representant. 

4.3 Intressent Landstinget i Östergötland 
De strategiska planer som Landstinget i Östergötland har är indelade efter medborgaren, 

medarbetaren, ekonomi och process, den sistnämnda har delvis följande strategiska mål: 

”Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft”, ” Forskning och utveckling ska 

omsättas i verksamhetsutveckling” och slutligen ”Innovativt och systematiskt förbättringsarbete”. 

(Landstinget i Östergötland, 2012, s. 23). För att säkerställa dessa mål och planer arbetar landstinget 

kontinuerligt med förbättring av sina vårdprocesser och testbädden är ett steg i att långsiktigt 

förbättra dem, enligt IT-centrums representant. 

De begränsningar som finns i styrning och verksamhet hos Landstinget i Östergötland är kopplat till 

de lagar som de måste förhålla sig till, kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Kommunallagen reglerar verksamheten och vad ett landsting får och inte får göra. Denna berör 

främst den politiska styrningen och det ekonomiska. Hälso- och sjukvårdslagen tar upp att kvaliteten i 

vården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Vårdverksamheten ska alltså inte 
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enbart hålla god kvalitet utan bör även utvecklas löpande. Patienten ska enligt denna lag också känna 

att denne har ett självbestämmande och uppleva trygghet i vård och behandling (Landstinget i 

Östergötland, 2012).  

Landstinget utvecklar kontinuerligt sina system och sina processer men behöver även köpa in nya 

system då och då. Det köps även in en hel del nya medicintekniska produkter och vårdredskap samt 

nya läkemedel. Utvecklingen av journalsystemet på landstinget sköts exempelvis av 

systemleverantören Cambio Healthcare Systems. Vid en sådan utveckling sker upphandling av 

systemet innan det är färdigställt och det vinnande företaget utför sedan utvecklingen och 

införandet av systemet så som man kommit överens om, enligt IT-centrums representant. 

Landstinget har stora behov av testbädden, enligt IT-centrums representant. De är i dagsläget bra på 

förvaltning men inte lika bra på innovationsnära utveckling. Med tanke på de lagar som landstinget 

har att förhålla sig till behöver nya lösningar kunna testas på ett säkert sätt, medborgarperspektivet 

är viktigt i landstingets fall. De vill kunna erbjuda en effektiv och säker vård. Testbädden kan även 

förenkla för landstinget då de upptäcker ett behov eller en brist i sin verksamhet och behöver hjälp 

utifrån för att hitta en lösning. De kan då utlysa detta på seminarier som hålls i en realistisk miljö för 

att de ska kunna demonstrera problemet och behovet tydligt. Även vid inköp av exempelvis ett nytt 

system kan ett antal anbud tas in och provas i en realistisk miljö på ett säkert sätt för att kunna välja 

det som är bäst anpassat till landstingets verksamhet. 

Framtagandet av nya medicintekniska produkter kan variera med allt från 4 - 15 år från att sökandet 

efter idéer börjar till dess att produkten går i produktion. Som figur 4 visar nedan, en bild som är väl 

etablerad i testbäddens projektorganisation, finns det tre olika stadier som produkten kan gå igenom 

under denna tid. Vid innovationsstadiet finns det stora möjligheter och hög kapacitet, här går det att 

göra vissa avsteg från säkerhetskrav och liknande och då krävs heller inte lika mycket noggrannhet 

och därmed sänks behovet av resurser. Det behövs heller inte lika stor inblandning från 

landstingspersonal. Många olika idéer kan testas på olika sätt i en slags kreativ verkstad, enligt IT-

centrums representant. Styrningsmässigt är innovationsstadiet kopplat till de strategiska mål som 

lanstinget har, de kan upprätthålla sina strategiska mål genom att satsa på innovation inom lämpliga 

områden. 

I utvecklingsstadiet har några av de idéer som man arbetat med i innovationsstadiet naturligt sållats 

bort utefter realism, kapacitet och behov. Här är styrningen mer taktisk inriktad, vad som gynnar 

verksamheten mer kortsiktigt. I detta stadie ökar kraven något och en större inblandning från 

lanstingspersonal behövs. Detta fortsätter sedan att öka in i produktionsstadiet där lanstinget kanske 

enbart köper in en av de innovationer som fanns från början. Det är vid produktionsstadiet som 
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budgeten finns och det är alltså här företag kan göra affärer. Det är också mycket stora tekniska och 

säkerhetsmässiga krav här vilket kräver mycket resurser och en mer operativ planering. För att 

sammanfatta finns det alltså stora risker vid produktion men stora möjligheter vid innovation och 

testbädden ska finnas med hela vägen i dessa tre stadier, enligt IT-centrums representant och IMTs 

representant. Detta visualiseras nedan i figur 4. 

 

Figur 4 - Testbäddens delaktighet i tre utvecklingsstadier 

Det kommer alltså att kosta företag att testa sina produkter i testbädden eftersom landstinget enbart 

kan erbjuda den tekniska utrustningen och lokaler utan kostnad men inte den personal som behövs i 

testerna. Däremot kommer företag, om det blir som IMTs representant tror, kunna erbjuda 

landstinget annat än pengar för att få använda testbädden genom att tillföra den information som 

utvanns i testerna för vidare användning. På så sätt kan testbädden förbättras successivt. ”Om 

företag, intressenter och innovatörer delar med sig av det som de har utvecklat så att vi får en bättre 

verktygsbredd kanske man inte behöver ta betalt lika mycket i pengar som i natura om man säger. Så 

prissättningen kommer antagligen variera mycket beroende på vad de själva för till bordet.” Detta 

skulle i praktiken gynna de innovatörer som testar något för första gången eftersom de då bidrar 

med nytt material. 

Lanstingets roll i den färdiga testbädden är främst att tillhandahålla den IT och teknik som krävs samt 

landstingspersonal och patienter som kan ingå i testerna. Även marknadsföringen av testbädden för 

att attrahera företag att komma med idéer kan ses som landstingets roll. Det är inte självklart för 

företag att vända sig till testbädden och landstinget måste därför komma ut och hålla föreläsningar 

kring vad testbädden har att erbjuda och vilka begränsningar som finns enligt IMTs representant. 
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4.3.1 Intressent Medicinsk Teknik Östergötland (MTÖ) 
Medicinsk teknik är enligt Medicinsk Teknik Östergötland (MTÖ) teknik i sjukvård som fungerar som 

en länk mellan vårdpersonal och patienter. MTÖ har ett samarbete med landstingets 

sjukvårdsavdelningar och erbjuder löpande service och underhåll av medicinteknisk utrustning på 

sjukhusen. De kan även ge rådgivning vid upphandling av nya produkter och tjänster samt kring 

säkerhetsfrågor. I en mer begränsad omfattning bedriver MTÖ utveckling och tillverkning inom klinisk 

verksamhet och forskning(Medicinsk Teknik Östergötland, 2012). Enligt näringslivets representant 

blir medicinteknisk utrustning mer och mer komplex och köps därför ofta in och underhålls av 

externa leverantörer till landstinget. Eftersom MTÖs uppgift enligt MTÖs representant är att vara ett 

stöd till vårdverksamheten för att denna ska kunna bedriva effektiv vård är deras mål med 

testbädden att den ska vara ett underlättande verktyg i en upphandlingsfas. Innan har de köpt in 

färdiga produkter som sedan ofta visat sig inte fungera ordentligt, det har varit svårt att specificera 

vad man är ute efter. ”Det vore bättre att komma in och påverka tidigare i skedet av utvecklingen, 

genom att erbjuda en miljö.”  

Redan innan Vinnovas utlysning hade MTÖ ett samarbete med institutionen för medicinsk teknik för 

att förbättra medicinsk teknik i Östergötland och kom i och med detta igång med ett tänk kring 

testbäddar, därför blev även MTÖ ägare för testbäddsprojektet. Enligt MTÖs representant börjar det 

bli svårt att skilja på IT och medicinsk teknik. Det är fler produkter som nu används inom vården trots 

att de inte är tänkta för detta, som läsplattor och smarta telefoner exempelvis. Sådana produkter kan 

testas i testbädden för att säkerställa kompabilitet med sjukvårdsystemen. MTÖs representant 

menar dessutom att ”man kommer behöva erbjuda leverantörer en miljö som liknar deras 

produktionsmiljö”. MTÖ kan även vara med och bidra med personer som jobbar i testbädden, som 

dels sköter den medicintekniska utrustningen som finns och dels hjälper till vid test och råd kring ny 

medicinsk teknik.  

”Under år 1 kommer det inte att utvecklas så mycket medicinsk teknik i testbädden, mer kommer år 2 

och 3” enligt MTÖs representant. Integrerat i de rum och lokaler som kommer att anpassas för 

testbädden kan det behövas en infrastruktur i form av el, men även i form av ett nätverk av gaser för 

anestesiutrustning exempelvis. Detta är något som MTÖ kan komma att arbeta med i testbäddens 

utveckling. 

4.3.2 Intressent IT-centrum 
”IT-centrum är en innovativ IT-partner som levererar stöd för användaren, nytta för vården 

och trygghet för patienten.” skriver Landstinget i Östergötland på sin hemsida om IT-centrum. Vidare 

beskrivs IT-centrums uppdrag som att ”Leda och genomföra centrala utvecklingsprojekt”, ”Förvalta 
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och vidareutveckla vård- och verksamhetssystem” samt ”Leverera fungerande tjänster inom IT-

infrastruktur”. Allt detta ska göras i enighet med de strategiska mål som finns i landstinget (IT-

centrum, 2012).  

I testbäddsprojektet är IT-centrum enligt IT-centrums representant med i en del av projektgruppen 

för att erbjuda kompetens kring det tekniska och om vårdprocesser. I den färdiga testbädden 

kommer IT-centrum att fungera som en tillhandahållare och förvaltare av IT och annan teknik som 

behövs i verksamheten. De kommer även att vara i behov av att använda testbädden för sin interna 

tekniska utveckling, ”hur de nya IT prylarna ska se ut i framtiden”. IT-centrum förser exempelvis 

landstinget med serverplattformar och behöver prova ut hur de gör detta i nuläget och i förhållande 

till hur de kan utvecklas i framtiden. IT-centrum har behov av att testa design av nya system så att de 

passar in i den teknikutveckling som numera sker i allt högre fart, enligt MTÖs representant. 

IT-centrum är även, enligt IT-centrums representant, en betydande del i Innovationsslussen som 

tillhandahållare och utvecklare av tekniska lösningar, en roll de även skulle kunna ha i testbädden. 

Innovatörerna vet inte alltid vilka tekniska möjligheter som finns exempelvis i en ny vårdprocess och 

personal på IT-centrum kan därför föreslå och synliggöra vilka möjligheter som finns. IT-centrum 

finns till för att visa vilka tekniska möjligheter som finns och även att utveckla dessa tekniska 

lösningar i realiseringen av lösningen. Därför måste alltid ”verksamhetsutvecklingen ske i ett nära 

samarbete med teknikutvecklingen. Man kan inte göra klart ena delen och sen lämna över till andra 

parten. Det är svårt att bryta isär dessa delar, särskilt i mer avancerade saker.” IT-centrum sköter 

även kontaktnätet ut mot marknaden och är således till hjälp för innovatörer på många olika sätt, 

enligt IT-centrums representant. 

4.3.3 Intressent Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV) 
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV) har som uppdrag att utveckla hälso- och sjukvården 

samt ha ett kunskapsutbyte och en utveckling av metoder och strategier i samarbete med Linköpings 

Universitet. De delar som påverkar testbädden enligt representanten för CHV är att både 

Innovationsslussen och Clinicum ligger under denna avdelning och dessa två avdelningar kommer 

med stor sannorlikhet att integreras med testbäddsverksamheten. Innovationsslussen var ett lyckat 

Vinnova-projekt som nu har permanentats och kan därför ses som en förgrundsfigur till testbädden. 

Integrationen och samarbetet mellan avdelningar och testbädden kan komma att fokusera på att ta 

del av både de lokaler och kunskaper som finns hos dessa enheter.  

Clinicum Östergötland har en del för träning av läkare och vårdpersonal som har arbetat en tid och 

som behöver lära sig om ny medicinsk teknik eller öva på ett visst moment. Det är denna del som är 
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intressent till testbädden. En annan del av Clinicum tränar studenter inom vård på praktiska moment 

innan de går ut i arbetslivet, denna del är inte lika mycket involverad i testbädden, enligt 

representanten för CHV. På Clinicum får alltså läkare och vårdpersonal chans att utveckla sina 

färdigheter individuellt eller i grupp. De praktiska och teoretiska momenten varvas och Clinicum vill 

erbjuda verktyg och handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. Forskning 

kopplas även in här för återkoppling och utvärdering (Clinicum, 2013). Enligt IT-centrums 

representant kan man se Clinicum som ett ” medicinskt simulatorcentrum där man bedriver system 

och verksamhetsutveckling”. Till sin hjälp i detta har de exempelvis dockor som simulerar patienter 

för att göra säkra realistiska tester ungefär som vid krocktester på bilar. Denna metodik skulle kunna 

tillämpas även i testbäddsverksamheten. Det finns kompetent personal på Clinicum som också kan 

involveras i testbädden. ”Däremot har Clinicum inga nya delar som ska ut i sjukvården utan det är 

redan befintlig utrustning som finns ute i vården som man kan komma dit och träna på. Därför 

behövs också en utveckling av Clinicums verksamhet att närma sig det här med testbädd för att 

läkare och sjuksköterskor ska kunna öva på nya produkter för att se om det är bra anpassat för att ta 

ut det i sjukvården. Det gör vi inte idag” enligt representanten för CHV. 

Som vi beskriver i inledningen av denna uppsats syftar innovationsslussar till att fånga upp och 

uppmuntra innovativa idéer från vårdpersonal och förenkla för idébärare med stöd hela vägen från 

att idén uppstår fram till kommersialisering av produkten eller tjänsten. Idébärarna får, enligt 

representanten för CHV, hjälp med kunskap kring utveckling av en innovation.  

Innovationsslussen i Landstinget i Östergötland erbjuder tjänster inom utbildning, utveckling och 

utvärdering. De kan hjälpa till med regelverk och behovsanalys för idén. Innovationsslussen står även 

för kontakterna utåt och för klinisk expertis (Innovationsslussen LIÖ, 2013). Detta gör att 

Innovationsslussen förmodligen, enligt representanten för CHV, kommer att vara ingången till 

testbädden, dit företag hör av sig med sina idéer. De kan även komma att stå för utbildning av de 

personer som ska delta i testerna, både från näringslivets sida samt personal från landstingets sida. 

CHVs representant tror att ”det är bra att innovatörer har en viss insyn i utvecklingsprocessen innan 

de börjar eftersom det är en komplicerad och långdragen process. Detta är viktigt att veta om för att 

utesluta dem som påbörjar en utvecklingsprocess men sen anser att det tar för lång tid och att det är 

för mycket rättsliga bitar på vägen. Åtminstone måste man få en introduktion i den här processen då 

man ska utveckla”. 

Vidare är ”Innovationsslussen duktig på att ta hand om kreativa idéer från dem som arbetar inom 

vården och att knyta ihop dem med folk på marknaden. De har även som uppgift att hålla koll på 

landstingsanställda och landstingsorganisationen och plocka upp idéer från dem” enligt IT-centrums 
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representant. Det finns även liknande arenor på universitetet som heter Innovationskontoret samt 

kringliggande innovationsarenor som till exempel Hälsans nya verktyg och Nova MedTec som 

landstinget med IT-centrum i spetsen försöker knyta an till för att plockar upp idéer som innovatörer 

har. Landstinget arbetar således mycket med att ta upp innovationer runt om i sitt nätverk och syftet 

med det här arbetet är att ”på detta sätt bidra till största möjliga nytta för svensk industri att sätta 

nya och mer användbara medicintekniska produkter på marknaden”(Innovationsslussen LIÖ, 2013). 

4.3.4 Intressent vårdpersonal inom Landstinget 
Vårdpersonalen inom landstinget kommer att påverka och beröras av testbädden på olika sätt. Dels 

kommer de att själva kunna komma med innovativa idéer som de sedan får hjälp med att utveckla 

och testa med hjälp av Innovationsslussen och Testbädd LIÖ. De får på så sätt större möjlighet att 

påverka sin arbetsmiljö och vara med i utvecklingen av nya vårdverktyg och processer, enligt 

projektledaren.  

Vårdpersonalen får även möjlighet att vara med att påverka sin framtida medicintekniska utrustning 

genom att delta aktivt i utvecklingen av denna. Vårdpersonal som intressentgrupp utgörs av ett 

flertal olika professioner. Det kan röra sig om exempelvis läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor 

som i sin tur är aktiva inom olika områden som dermatologi eller kardiologi. Då företag eller andra 

innovatörer utvecklar sina produkter behövs personal från landstinget som kan testa dessa 

innovationer och ge sina åsikter utifrån sin kunskap och expertis från det vardagliga arbetet. De kan 

exempelvis vara med och utveckla användargränssnitt och funktioner.  

Det är viktigt att det finns rätt sorts verksamhetsengagemang från vårdpersonal för att testbädden 

ska kunna fungera och även att det avsätts tillräckligt med tid och resurser för att personalen ska 

kunna delta i testerna utan att det ordinarie arbetet blir lidande. Däremot tror alla intervjupersoner 

att det kommer att finnas en vilja från personalens sida att delta i testbäddsverksamheten. Sådana 

uppgifter tror CHVs representant att personalen kommer att uppleva som spännande eftersom de får 

vara med och påverka. Det viktiga är att det finns en positiv inställning till innovation inom 

landstinget och att det är tydligt att det är en del av arbetet att delta i testbädden. Vilka som 

integreras för att bidra i testerna beror på vilken typ av innovation som testas, det behöver vara 

personer med rätt kompetens och dessa väljs ut beroende på det specifika fallet enligt IMTs 

representant. 

Verksamhetsutvecklare, en personalgrupp som finns inom all sorts verksamhet och som har ansvar 

för att utveckla processer och rutiner inom den egna verksamheten skulle kunna ha stor nytta av 

testbädden. Det behövs teknikstöd för att kunna skapa effektiva arbetsprocesser och detta skulle 

verksamhetsutvecklare kunna använda testbädden till att prova ut, enligt IT-centrums representant. 
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Vikten av att kunna införa färdiga, felfria system är även stor för vårdpersonalen, vilket kan hända 

om testbädden fungerar som det är tänkt. Genom att sjukvårdssystem testas i en snudd på realistisk 

miljö kan fel åtgärdas innan systemet sätts in i vårdverksamheten. Detta är viktigt eftersom ”det är 

ganska stor tidspress på system i början och om systemet då inte fungerar så blir det problem. Det 

finns ingen fri tid för vårdpersonal som arbetar på de olika avdelningarna, de har hela tiden fullt upp 

och om då det nya systemet inte fungerar så används det inte av personalen. De hinner inte bråka 

med det. Inom sjukvård så är det alltid på gränsen till vad man orkar med” enligt näringslivets 

representant.   

4.3.5 Intressent patienter och anhöriga 
Patienter och anhöriga som intressentgrupp har allt högre krav på vården idag och behöver därför 

integreras i utveckling av olika slag. Representanten för IT-centrum menar att det i framtiden 

kommer bli större konkurrens mellan olika vårdinrättningar och att patienten därmed kommer 

utvidga sin roll från den traditionella patientsynen där patienten endast är en entitet som behöver 

vård till att även ses som en kund och konsument. ”I takt med att sjukvården blir privatiserad och 

man får fler vårdval kommer man välja att bli vårdad där kvaliteten är högst och då gällande både 

behandling och patientupplevelse, man skulle kunna hyra film eller spela spel eller kommunicera med 

anhöriga, ankomstregistrera sig och betala hemma och sedan åka till sjukhuset” enligt IT-centrums 

representant. Näringslivets representant tillägger att ”det finns fler och fler produkter som egentligen 

inte är medicintekniska men som folk har hemma, allt från blodtrycksmätare till mer avancerade 

saker. Folk blir också mer och mer pålästa. De självdiagnostiserar på internet och påverkar också mer 

idag, de är en del i teamet”. Patienterna får ett ökat ansvar för den egna vården genom att bli 

användare av tekniken vilket ställer helt nya krav på tekniken. 

Testbädden är enligt representanten för IMT en möjlighet för patienter och anhöriga att vara med i 

produkt- och processutveckling för att ge sina åsikter. Genom att involvera patienter i testningen är 

det större chans att innovationen blir användbar i slutändan. Vidare ska testbädden också förenkla 

och underlätta idégenerering från patienter och anhöriga så att krav och förväntningar på 

vårdprocesser och teknik i dessa kommer fram. Därav kan även patienten ses dra nytta av 

testbädden genom möjligheten att påverka samt att erhålla bättre vård i slutändan genom produkter 

och tjänster som är direktanpassade till den specifika vårdsituationen. Testbäddsverksamheten har i 

sin tur nytta av patienter och anhöriga genom direkta åsikter och verklighetsnära testning.  

De som kan ha störst inverkan på utveckling av nya vårdverktyg är de patientföreningar som värnar 

för en viss sorts sjukdom. ”Om man kan göra det bättre för den här gruppen på något sätt genom att 

införa teknik som redan är testad skulle det underlätta” menar näringslivets representant. Vilka 
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patienter som kommer att få deltaga i testbädden verkar bero på vad det är som testas. 

Representanten för CHV tror att etiska kommittén skulle sätta stopp om man ville testa något på en 

sjuk patient så länge det inte är ett forskningsprojekt där riskerna är fullt klarlagda. Representanten 

för MTÖ däremot kan se att det kan göras reklam för testbädden på vårdavdelningarna så att en 

patient som exempelvis är på återbesök och har rätt egenskaper kan komma till testbädden och ge 

bidrag till en bättre vårdverksamhet och göra nytta för framtidens sjukvård. Det skulle kunna ske 

under samma säkerhetsregelverk som i den operativa vårdverksamheten.  

4.4 Intressent VINNOVA 
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har som syfte att främja hållbar tillväxt genom att 

förbättra förutsättningar för innovation samt finansiera behovsmotiverad forskning. Bland annat 

arbetar Vinnova med att främja samverkan mellan universitet, högskolor, företag, forskningsinstitut 

och offentlig verksamhet genom att investera i starka långsiktiga test- och innovationsmiljöer samt 

att utveckla mötesplatser som stödjer skapandet av innovationer (Vinnova, 2013b). Testbäddar och 

innovationsslussar är båda exempel på regeringsuppdrag där Vinnovas uppgift är att utlysa och 

finansiera utveckling och etablering av sådana innovations- och testmiljöer. 

I testbäddsprojektet i Landstinget i Östergötland är Vinnovas roll främst att vara finansiär till 

utvecklingen av testbädden. Däremot vill Vinnova även kunna fungera som ett stöd för utvecklingen 

genom att hjälpa till med sådan som påverkar alla testbäddsprojekt i initiativet. Exempelvis kan 

Vinnova upplysa och informera om begreppet testbädd och dess innebörd för att visa för 

intresserade att testbäddar finns, enligt IT-centrums representant. Vinnova kan även samordna och 

sprida information om problematik mellan testbäddarna för att undvika att problem behöver lösas 

flera gånger på olika håll. Detta kan gälla juridiska problem vid upphandlingar eller finansiering av 

testbädden efter projektets slut, enligt MTÖs representant.   

Vinnova anordnar även workshops och seminarier för att utbilda om innovation och innovations- och 

testmiljöer och andra relevanta ämnen som är nödvändiga för att nå en fungerande 

testbäddsverksamhet. Vid sådana tillfällen kan även representanter från de olika testbäddarna mötas 

och dela med sig av idéer emellan sig, menar projektledaren. För att uppfylla Vinnovas behov måste 

tesbädden uppfylla syftet att ”stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg samt näringslivets 

konkurrenskraft”. Testbädden måste skapa nytta för företag och erbjuda relevanta tjänster för den 

typ av innovationer testbädden ska stödja (Vinnova, 2013b).  

Hur finansiering av testbädden ska se ut efter Vinnovas finansiering avslutats är oklart. IT-centrums 

representant tror att det är svårt att motivera företag att betala för testbäddsverksamheten om de 
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sedan inte vet att de kan sälja in produkten till landstinget efter utvecklingen. Detta leder till det 

andra fortfarande olösta problemet med upphandling av innovationer som testats. Dessa två frågor 

är med andra ord angelägna för Vinnova och testbäddsprojekten att finna svar på. Näringslivets 

representant nämner även att det kan vara svårt att landa då Vinnova drar sig ur efter en finansiering 

av ett projekt, ”användarna har då blivit vana vid att inte behöva betala och vill inte börja med det 

då”. Därför är det viktigt att tidigt börja marknadsföra testbädden för att genom några lyckade 

testfall kunna marknadsföra denna på ett bra sätt. Efter att Innovationsslussens finansiering från 

Vinnova upphörde har denna istället fått pengar från politiken genom landstingsledningen. Om 

politikerna tycker att projektet har en bra inriktning för Landstinget i Östergötland går det att få årlig 

finansiering för att fortsätta att driva projektet och detta skedde i Innovationsslussens fall, enligt 

CHVs representant. Med testbädden kan det bli annorlunda eftersom företag kan vara beredda att 

betala för en tjänst som testbädden och detta då blir finansieringen, enligt näringslivets 

representant.  

4.5 Intressent näringslivet 
Beroende på vilken inriktning testbäddens får ska externa företag ha möjlighet att testa innovationer 

som stöds av testbädden. Vilken inriktning testbädden antar beror i sin tur av efterfrågan inom 

Landstinget i Östergötland men också av vilka förfrågningar som kommer in till testbädden från 

externa företag. ”Utvecklingen av testbädden ska vara behovsdriven, det måste vara en organisk 

framväxt. Det går inte att specificera fram en perfekt verksamhet utan det får ske tillsammans med 

de förfrågningar vi får in och naturligtvis i samklang med landstingets visioner, universitetets behov 

samt företags behov av funktioner, verktyg och tjänster i testbädden” enligt IMTs representant. 

Näringslivets representant tillägger att det verkar finnas ett behov hos företag att använda 

testbädden eftersom ”företagen vill sälja produkter till landstinget och det är ett sätt att kunna 

komma in i en inköpsprocess och kanske komma att ligga lite bättre till om man blir godkänd i en 

testbädd”. En fälla här kan däremot vara att ”man i en upphandlingsprocess inte får ha deltagit i 

några samarbetsprojekt tidigare så att man inte hamnar i en JÄV-process”. Detta är något som 

styrgruppen i testbäddsprojektet behöver reda ut eftersom det inte ska vara något negativt att ha 

deltagit i testbädden vid en upphandling utan tvärtom. 

Enligt näringslivets representant och MTÖs representant finns det en stor potentiell marknad för 

testbädden i näringslivet. Marknaden sträcker sig även till närliggande regioner som saknar en egen 

testbädd vilket gör att testbädd LIÖ har ett bra geografiskt läge med många medicintekniska företag i 

närheten. Potentiellt intresserade företag kan vara Cambio Healthcare systems, som tillhandahåller 

journalsystemet i Landstinget i Östergötland samt de små aktörerna som inte har egna testmiljöer för 
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sina produkter. Även företag som har en annan marknad i nuläget kan vara intresserade av 

testbädden om de ser att deras produkt kan passa in i vården och de vår en chans att testa detta.   

Vidare behöver alla nya läkemedel och hjälpmedel med syfte att användas inom vården genomgå en 

så kallad klinisk prövning. Detta ska säkerställa att patienten eller personalen inte utsätts för risk i 

samband med användning av hjälpmedlet eller läkemedlet. Vid medicintekniska produkter krävs det 

att produkten CE-märks, vilket säkerställer kvalitet och säkerhet. CE- märkningen gäller även all IT 

som används inom vården som till exempel journalsystem och liknande även om det inte är lika 

hårda krav på dessa. ”Då man pratar om och utvecklar medicinska produkter och vårdmetoder måste 

de genomgå klinisk prövning. De är evidensbaserade. Man utsätter inte någon för en behandling utan 

att effekten är bevisad vetenskapligt att den har god effekt” enligt IT-centrums representant. 

Testbädden kommer inte att konkurrera med de certifieraringar som EU tillhandahåller men de vill 

kunna förenkla processen och chanserna till en certifiering, enligt näringslivets representant. 

Företagen har alltså ett behov av att testbädden erbjuder relevanta tjänster och verktyg för att 

förenkla certifiering av produkterna. Detta görs genom en så verklighetsnära testning som möjligt 

med bland annat tillgång till patienter, personal, data och sjukvårdsutrustning. Att landstinget och 

testbädden kan erbjuda dessa tjänster är deras styrka gentemot företagen samt att utveckling i 

testbädden underlättar upphandling av produkten till landstinget. Landstinget har i sin tur ett behov 

av att externa företag utvecklar produkter som är användbara inom landstinget redan från början då 

man idag har problem med att anpassa inköpta produkter så att de fungerar i de olika 

verksamheterna. ”Det finns behov av att företag och liknande aktörer utanför landstinget kan ta 

ansvar för att landstinget ska kunna bedriva en bra vård, landstinget har inte pengar eller bemanning 

för att göra detta men däremot har de patienterna, de kan bidra med patientinformation som 

företagen kan använda på ett säkert sätt och bidra med att de utvecklar bättre produkter som 

landstinget sedan kan köpa och som skapar nytta för dem” enligt IT-centrums representant. 

Företagen kan också ses ha en roll i utvecklingen av testbädden i hänsyn till vilken inriktning den 

kommer att anta genom att detta till viss del styrs av inkommande förfrågningar. De påverkar även 

därmed vilka tjänster och verktyg som testbädden kommer att tillhandahålla. Vidare är företagens 

medverkan en förutsättning för testbäddens etablering och fortgång då testbädden måste skapa 

nytta till landstinget vilket görs genom att fler användbara och efterfrågade produkter kommer till 

bruk inom landstinget. Slutligen kan även några lyckade testfall i testbädden innebära god 

marknadsföring för att testbädden är bra och fungerar, enligt näringslivets representant.  
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4.6 Intressent forskning och Linköpings Universitet (LIU) 
Linköpings Universitet är för tillfället involverade i testbädd LIÖ genom att Institutionen för 

Medicinsk Teknik (IMT) och Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) medverkar i 

utvecklingsprojektet. IMT bedriver forskning och utbildning i samarbete med vården och utnyttjar 

medicinteknisk utrustning och medicinska kliniker i sitt arbete.  Man strävar efter att vara i framkant 

vad gäller medicintekniskt forskande och lärande (IMT, 2013). I testbäddsprojektet ingår IMT i 

projektgruppen och deltar därför i det operativa utvecklingsarbetet av testbädden. IEI i sin tur 

bedriver forskning inom ett brett område från ekonomi och management till design och teknik (IEI, 

2012). IEI deltar i projektet genom att ha ansvar för delprojekt som har med utveckling och 

organisation av testbädden att göra, enligt projektplanen (2013).  

Testbäddsverksamheten kan underlätta arbetet med att få tillgång till verklig data direkt från vården, 

genom att exempelvis anonymisera den, så att forskning och lärande kan bedrivas på ett så 

verklighetsnära sätt som möjligt. MTÖs representant menar att ”Forskning kan ha mycket nytta av 

testbädden. Där sker produktutveckling fast med ännu mer nytänkande”. Vidare kan testbädden 

också ses som en möjlighet för forskare att visa, demonstrera och testa sin egen forskning. ”Vi vill 

gärna få tillgång till data så att vi kan köra våra apparater här och naturligtvis vill vi ha så 

verklighetsnära information som möjligt att köra våra idéer på så att det blir verklighetsnära och bra 

forskning. Testbädden ger även möjlighet att få demonstrera vår forskning för industri och 

verksamhet.” menar IMTs representant. 

Universitetets roll är att bidra med forskning inom relevanta områden till hjälp för testbädden, både 

under utvecklingsfas, etablering och fortsatt arbete. Näringslivets representant tillägget att 

”forskning på medicinteknik sker lite för sig självt, det finns parter som sysslar med detta i stora 

samarbetsprojekt och kontaktar exempelvis de läkare som har rätt kunskaper. Testbädden ska mer 

arbeta med produkter som har kommit lite längre och är på väg in på marknaden trots att de 

kommer in i ett tidigt skede”. Det kan däremot finnas rena forskningsprojekt i testbädden också. 

Tanken är att det ska finnas ramar så att man inte ska behöva starta upp från grunden varje gång 

utan snarare bygga vidare på den kunskap som finns.  

Tanken är alltså att testbädden ska vara öppen och kunna användas i forskningsprojekt för 

verksamhetsnära forskning. På så sätt vill landstinget hamna i framkant inom medicinsk teknik och 

annan vårdrelaterad utveckling. De behov som finns gentemot testbäddsverksamheten från 

universitetets sida är att det ska finnas möjlighet att ta del av tjänster och verktyg i testbädden. 

Tanken är att testbädden ska bli väl etablerad i universitetsvärlden för att institutioner som kan dra 

nytta av testbädden både i utbildning och i forskningssyfte har möjlighet att göra detta. Landstinget 
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skulle även kunna annonsera ett behov genom testbädden som de behöver hjälp att tillgodose, för 

att på så sätt skapa nya innovationer, enligt IMTs representant. 

4.7 Intressent andra testbäddar 
Till följd av Vinnovas utlysning finns flera testbäddsprojekt som kommit olika långt med sin utveckling 

och etablering i Sverige. De har dessutom olika inriktningar som till exempel en av Karolinska 

Universitetssjukhusets testbädd som är inriktad på tester inom strålbehandling (Vinnova, 2012).  

Som tidigare nämnt delar Vinnova med sig av rapporter och kartläggningar om andra 

testbäddsprojekt i syfte att inspirera och utbilda om begreppet testbäddar. De ordnar även träffar 

mellan representanter för de olika testbäddarna. Andra testbäddar som intressent är därför en 

inspirationsgivare då Landstinget i Östergötland kan genom dessa få hjälp att lösa problem eller 

inspireras av olika lösningar som gjorts. Andra testbäddar kan i sin tur även ha samma nytta av 

Landstinget i Östergötlands testbädd, enligt MTÖs representant.   

Ännu har man inte tagit så mycket hjälp av andra testbäddar i Landstinget i Östergötlands 

testbäddsprojekt men man ser nyttan i testbäddar som inspirationsgivare men även som 

samarbetspartners.  ”Det finns en stor risk att vi sitter och gör samma saker i dessa testbäddar. 

Förmodligen löser man samma saker på olika sätt” enligt IT-centrums representant. Även att det 

skapas testbäddar som har olika inriktningar gör att det potentiellt inte behövs flera testbäddar för 

varje innovationsområde. Det krävs däremot att ett samarbete mellan testbäddarna för detta. Då 

kan även konkurrens uppstå för tjänster och verktyg i testbäddarna så att innovationerna kan testas i 

den mest optimala miljön.  ”Samordningsvinster kan vara att man har olika inriktningar men även att 

konkurrera ett problem medvetet för att hitta den bästa lösningen” enligt IT-centrums representant.  

Då vi talar med representanten för andra testbäddar får vi reda på att deras testbädd har en del 

riktade utbildningsinsatser som ska ge kunskap i att ta fram nya produkter inom vissa områden. De 

har även utarbetat tydliga processer för testerna, bland annat för utbyte av information tidigt i 

testningen för att undvika missförstånd. De har utvecklat strukturer och processer genom ”learning-

by-doing” eftersom de menar att problemen inte märks förrän systemet testas.  
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5 Analys och diskussion 
Analysen syftar till att väga den insamlade empirin med den teoretiska referensram som behandlades 

i kapitel 3. Teman som är närliggande studiens frågeställningar diskuteras och analyseras med hjälp 

av empiri och teori för att mynna ut till besvarandet av slutsatsen och studiens syfte. 

5.1 Utveckling och organisering av en innovations- och 
testmiljö 

Att undersöka ett utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvård är något som ger oss mycket tillbaka i 

form av idéer, tillvägagångssätt och kunskaper. Eftersom utveckling inom hälso- och sjukvård är 

komplext och ofta mycket omfattande utan stora ekonomiska resurser, vilket vi har sett genom vår 

undersökning, behöver utveckling genomföras på ett genomtänkt och effektivt sätt. Därför kan detta 

fall generera i en hel del goda idéer även för utveckling utanför vården.   

Ett utvecklingsprojekt där både utveckling av IT, medicinsk teknik, organisation och processer ingår 

kan inte bortse från en del begränsningar och svårigheter. Vi anser att införande av ett nytt IT-stöd 

alltid resulterar i ett visst arbetssätt. Både begränsningar och möjligheter uppkommer då nya IT-stöd 

införs. Det kan därför vara bra att planera för detta, för att design och val av tekniska delar ska kunna 

ske i symbios med önskade arbetssätt. Det kan däremot i vissa fall vara tvärtom, att man vill anpassa 

arbetssätt utefter de begränsningar som de tekniska delarna innebär. Det är alltså viktigt att, i en 

utveckling där både tekniska och sociala delar ingår, fastställa om det ska vara det sociala eller det 

tekniska som ska vara det styrande i utvecklingen (Markus & Robey, 1988).  

Enligt Orlikowski och Robey (1991) kan IT både ses som en föregångare och en följd av organisatorisk 

förändring. Det vill säga att teknik både påverkar mänskligt agerande samtidigt som den är en 

produkt av tidigare mänskligt agerande. Från intervjuerna har vi förstått att utvecklingen av 

testbädden varken nått fram till något konkret arbetssätt eller något konkret IT-stöd för testerna 

ännu. Därför är det alltså viktigt att då detta blir aktuellt inte skilja ut utvecklingen av de tekniska 

delarna från utvecklingen av organisationen och arbetsprocesserna i testbädden. Ny teknik är till för 

att stödja arbetet och därför är det viktigt att detta uppfylls. För att uppnå detta, enligt Harper och 

Pitt (2004), kan ett flertal slutanvändare inkluderas i utvecklingen för att ge större chans till 

acceptans för den nya tekniken. Detta är en del som redan nu sker i testbäddsprojektet, 

projektorganisationen behöver däremot fortsätta att arbeta aktivt med att bearbeta krav och idéer 

som användare av testbädden har. 
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Testbädd LIÖ utvecklas parallellt med att de ordinarie verksamheterna på landstinget ska fortlöpa 

och fungera. De som arbetar i utvecklingsprojektet behöver kunna skilja ut de arbetssätt och den 

organisering som tillämpas i nuläget i linjeverksamheterna, på de olika avdelningarna, och kunna 

fokusera på de arbetssätt och den organisering som kan vara aktuell och lämplig i testbädden. Då 

detta utförs i en projektorganisation kan även vinster uppstå i landstingsorganisationen som helhet 

enligt Ellström och Kock (1999). Att hänsyn och eftertanke till vilken organisering och vilka arbetssätt 

som är lämpliga i testbädden tas kan leda till att det ordinarie arbetet i landstingsorganisationen kan 

utvecklas och nå en högre prestanda som helhet. Det arbete som sker i ett utvecklingsprojekt kan 

alltså leda till en ökad medvetenhet om det ordinarie arbetet i en organisation. Samtidigt måste ett 

frigörande från tidigare organisering och arbetssätt i linjeorganisationen ske, då 

testbäddsorganisationen istället behöver formas efter de möjligheter som finns för denna. 

Projektorganisationen kring testbädd LIÖ är väl medvetna om den problematik som organiseringen 

av den färdiga testbädden innebär. Näringslivets och IT-centrums representanter menar att 

testbädden måste finna sin naturliga plats i den pågående utvecklingen av sjukhusen inom 

landstinget. Detta kan innebära osäkerheter eftersom denna utveckling ännu inte färdigställts och 

det då kan finnas svårigheter i att visualisera de framtida omgivningarna kring testbädden. Däremot 

tror vi att denna utveckling ger större möjlighet att påverka processutformning, läge och organisation 

för testbädden, än om testbädden skulle implementeras i enbart befintliga organisationsstrukturer 

och lokaler.  

Projekt testbädd LIÖ drivs genom användning av Landstingets i Östergötlands egen 

projektstyrningsmodell, enligt MTÖs representant. Utöver detta finns ingen fastställd 

utvecklingsmetod att följa ännu, eftersom Vinnovas finansiering för år två och tre ännu inte är 

fastställd. Att använda projektstyrningsmodellen har däremot bidragit till att projektet har kunnat 

organiseras, definieras och analyseras kring dess förutsättningar. Vi tror att det är viktigt att 

analysera ett utvecklingsprojekts möjligheter och utmaningar redan innan projektstarten, i vårt fall 

har projektorganisationen delvis fått hjälp med detta från Vinnova som har kartlagt vissa 

förutsättningar för testbäddsverksamhet av detta slag (Vinnova, 2013b). Däremot kan det vara svårt 

att förutse allt som kan inträffa i ett komplext projekt som testbäddsprojektet, det är många olika 

intressen som ska samordnas i utvecklingen. Testbäddens utveckling kommer troligen även att 

beröras av många förändringar under utvecklingstiden och även när projektet avslutats kommer 

testbädden att behöva fortsatt och kontinuerlig förbättring för att anpassas utefter nya behov, enligt 

IMTs representant. Därför tror vi starkt på en bra balans mellan en noggrann förstudie och att dra 

lärdomar från projektets fortgång. En god idé kan även vara att inte driva ett osäkert projekt inom 
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hälso- och sjukvård enligt allt för hårt styrda ramar för tid, kostnad och kvalitet, utan istället fokusera 

på att bygga nätverk mellan intressenter, för att på så sätt säkerställa att testbädden blir accepterad 

av dess slutanvändare (Bygstad & Lanestedt, 2009). 

5.2 Utmaningar med innovationsutveckling 
Det finns en del utmaningar som projektorganisationen kring testbädd LIÖ står inför, främst de som 

kan uppkomma då testbädden ska tas i bruk och som därför behöver lösas redan i utvecklingsfasen. 

Problematiken kring lagen om offentlig upphandling (LOU) är en utmaning som framkommit från de 

flesta av respondenter vid intervjuerna. Denna lag kan försvåra för företag som vill använda sig av 

testbädden vid utvecklingsarbete eller tester, för att anpassa sina innovationer utefter landstingets 

organisation och sedan sälja dessa innovationer som tagits fram till landstinget. Att göra på detta 

beskrivna sätt är ett mål som finns med testbädden och därför måste problematiken kring denna lags 

begränsning lösas. Då det sker ett samarbete mellan ett företag och landstinget innan upphandling 

missgynnar detta självklart andra företag som inte använt testbädden. De fem grundprinciperna i 

lagen om offentlig upphandling bygger på att man inte får genomföra upphandlingar gjorda på 

särbehandlande grunder (LOU, 2007:1901). Näringslivets representant menar även att det kan vara 

svårt att förhålla sig till lagen då man vill välja företag som tidigare utvecklat i testbädden då lagen 

säger att val inte får grundas på ett tidigare samarbete. Sådan problematik hoppas 

projektorganisationen få hjälp med från Vinnova eftersom detta är något som måste lösas innan 

testbädden kan tas i fullt bruk i samtliga testbäddar i Vinnovas satsning. Det kan även diskuteras om 

det räcker med att bjuda in samtliga intresserade företag till att använda testbädden för att på så sätt 

inte missgynna någon i en upphandling.  

IT-centrums representant menar att enbart de innovationer som landstinget har ett behov av att 

köpa in i framtiden, ska få tillgång till testbädden. Detta är även positivt för företagen, för att de inte 

ska utveckla innovationer som de sedan inte får sälja till landstinget. Detta urval kan däremot 

frambringa de ovan beskrivna problem med LOU. Samtidigt kan det vara svårt att förutse framtida 

behov för landstinget, i vissa fall 15 år framåt. Kapaciteten för utveckling i testbädden kommer även 

att vara begränsad, vilket gör att testfall behöver väljas noggrant. Därför kan det vara bra att inte 

acceptera tveksamma testförslag direkt utan istället aktivt ge förbättringsförslag kring innovationer, 

så att företaget har en chans att återkomma med en bättre anpassad innovation, vilket gynnar båda 

parter. Projektorganisationen för testbäddens utveckling talar om att de skulle vilja nischa 

testbädden till att enbart behandla en viss sorts innovationer, ett förslag kring IT finns för tillfället, 

enligt IMTs representant. Detta gör att valet av företag som får tillgång till testbädden blir ännu mer 

komplext. 
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En naturlig begränsning för testbädden i Landstinget i Östergötland är antalet resurser som kan 

tillhandahållas för testning. Dels kan begränsningen innebära tillgången till vissa verktyg och nätverk 

etc., detta kommer att utvecklas succesivt för att passa den efterfrågan som finns hos företag och 

andra slutanvändare av testbädden. Den största begränsningen är däremot den andel vårdpersonal 

och patienter som kan inkluderas i utvecklingen. Kujala (2003) menar att det är mycket 

resurskrävande att utföra testning i en verklighetsnära kontext vilket leder till att företag ofta 

tenderar att inte utföra testningen lika noggrant i denna kontext, ofta på grund av ekonomiska 

aspekter. I testbädden kan det vara svårt att ge tillgång till dem som vanligtvis arbetar inom det 

operativa vårdarbetet i den grad som efterfrågas för att kunna testa innovationer i en så realistisk 

kontext som möjligt. Detta beror på den höga belastning som idag finns inom vården, enligt 

näringslivets representant. Det behövs därför en balans mellan arbetet som rör testbädden och 

ordinarie vårdarbete. Att få personalen att vilja delta i testbädden tror däremot inte våra 

intervjupersoner är något problem. Enligt CHVs representant har de anställda en positiv inställning 

till att vara med och påverka den framtida vårdverksamheten.  

Det finns också en del frågetecken som behöver redas ut kring hur testbädden ska organiseras kring 

de nuvarande avdelningarna, som ska ingå i verksamheten, och även i anslutning till utvecklingen av 

sjukhusen inom landstinget. Flertalet respondenter menar att testbädden fysiskt kommer att ligga i 

nära anslutning till Clinicum och Innovationsslussen för att kunna nyttja de lokaler och den utrustning 

som finns hos dessa avdelningar. Den avdelning som åtar sig testbäddsverksamheten kommer 

däremot att få vissa ekonomiska utgifter av detta vilket gör att frågan främst blir ekonomisk. 

Att det finns verksamhetsengagemang och att testbäddsverksamheten ses som en naturlig del i 

landstingsorganisationen är också viktigt för den framtida testbäddens överlevnad. Eftersom 

landsting är politiskt styrda organisationer och därigenom har begränsade medel till 

utvecklingsprojekt, är det viktigt att landstingsledningen ser nyttan med testbädden för att 

utvecklingen inte ska läggas ner, menar både IMTs och CHVs representanter. Kotter (1996) menar att 

det är viktigt att personer i ledningsgrupp och organisation förstår förändringens behov och vikt för 

att förändringsarbete ska bli lyckat. För att kunna implementera testbädden krävs det således att den 

förankras väl i landstingsorganisationen. 

Efter att Innovationsslussen i LIÖs utvecklingsfinansiering från Vinnova upphörde har denna 

verksamhet istället fått pengar från politiken genom landstingsledningen. I testbäddens fall ligger 

förhoppningen istället i att testbädden ska finansieras genom de företag som använder testbädden. 

IT-centrums representant tror däremot att en anledning till att det blir svårt att motivera företag att 

använda testbädden är att det finns en risk att de utför en dyr utvecklingsprocess och sedan inte får 
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sälja in sin innovation till landstinget, antingen beroende på att det inte finns behov av innovationen 

eller att landstinget inte har pengar till investeringen. Näringslivets representant menar däremot att 

det finns ett stort behov hos företag att använda testbädden, eftersom många företag vill sälja 

innovationer till landstinget och med testbäddens hjälp kan de också anpassa sina produkter för att 

vinna en upphandling.  

En annan utmaning är även att göra testbädden synlig för företag och se till att testbädden blir ett 

naturligt val för företag som vill testa eller utveckla något. Näringslivets representant framhåller att 

detta kan göras genom att företag genomför ett par lyckade testfall i testbädden, som kan användas 

som goda exempel, redan tidigt i utvecklingen. Vidare är ett av delprojekten i utvecklingen att 

marknadsföra testbädden ut mot företag och detta görs mycket genom seminarier och föreläsningar 

i olika sammanhang. Företagen måste däremot se testbädden som något användbart och naturligt 

som de vänder sig till då de har behov av att testa och utveckla nya produkter och liknande. 

Enligt IMTs representant kan det också finnas utmaningar i att förhålla sig till det förväntningar som 

finns och bildas kring testbädden. De representanter vi talat med i denna studie har alla haft stora 

förväntningar på testbädden och på dess möjligheter. Detta gäller även de förväntningar som har 

setts hos de företag som kommit med förfrågningar till testbädden, enligt IMTs representant. Detta 

kan liknas med det som Fenn och Raskino (2008) beskriver om mottagandet av innovationer, där 

dessa utgörs av höga förväntningar och många upplever att en innovation är lösningen på många 

problem eller har fler användningsområden än vad som är realistiskt. Enligt Fenn och Raskinos (2008) 

The Hype Cycle verkar testbädden befinna sig i en brant uppgång just nu med höga förväntningar. 

Möjligtvis skulle detta kunna leda till ett bakslag i testbäddens framgång enligt IMTs representant 

innan en mer realistisk bild formas kring testbäddens användningsområde. The Hype Cycle kan också 

användas för att hitta tillbaka till det som var drivkraften med innovationen från början (Fenn & 

Linden, 2007). Som Wang (2010) också diskuterar kan testbäddar ses vara på modet just nu eftersom 

det är ett stort intresse kring dem och det är många som intresserar sig kring dem, enligt IMTs 

representant. Däremot tror vi inte att testbädden enbart kommer att vara en kortsiktig lösning utan 

med rätt medel kan denna etableras till att fungera även på lång sikt. Det viktiga är att inte 

överskatta testbädd LIÖ utan vara medveten om dess begränsningar och att tänka långsiktigt. 

5.3 Involvering av intressenter vid utveckling 
Det utvecklingsprojekt som testbädd LIÖ går igenom drivs av en sammansatt enhet av intressenter 

till testbädden. Intressenterna har identifierats i projektet utifrån vilken grad av påverkan de har på 

testbädden och även hur mycket de påverkas av testbäddens verksamhet (Projektplan Testbädd LIÖ, 
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2013). Då detta kartlagts har en projektorganisation med representanter från de viktigaste 

intressenterna kunnat bildas. Kotter (1996) menar att detta, att intressenter med starkt inflytande 

formar en koalition för att driva projektet, är positivt. Grupper med olika erfarenheter och intressen 

kan då utbyta kunskap och synsätt, vilket sker i testbäddsprojektet. Det är också värdefullt att som 

Henry et al. (2007) framhåller, att nyttja dessa intressegruppers expertis för att driva delprojekt, 

förhoppningen är då att personer som deltar i projektet ska känna större delaktighet och ansvar och 

därmed delta mer aktivt i projektet.  

Enligt IMTs representant är det viktigt att projektorganisationen kring testbädden speglar hur 

organisationen kring den färdiga testbädden kan se ut. Denna ska även ha en tydlig förankring hos 

landstingsledningen och inom olika avdelningar med olika expertis. Vi ser alltså att det kan vara 

nyttigt att ha nära relationer mellan de avdelningar som ska ingå i testbädden, både geografiskt och 

samarbetsmässigt, för att nyttja den kunskap som finns sedan tidigare och ta in detta i testbädden. 

Det är däremot viktigt att ta hänsyn till att alla intressenter kan ha sina egna åsikter om vad som 

anses viktigt i utvecklingen, som dels framkommit i kapitel 4 – Empiri, då detta både kan vara till 

hjälp men även en källa till konflikt. 

5.3.1 Intressenternas behov och roll i utvecklingen 
Vid intervjuerna, då vi talat med representanter inom projektorganisationen, har samtliga personer 

gett intryck av att de får delta i utvecklingen på ett tillfredställande sätt, även fast vissa påverkar 

projektet dagligen och vissa cirka fyra gånger per år. Detta kan tyda på att de olika representanterna 

är involverade i den grad som speglar deras intressenivå i projektet. Vi har kunnat se att det är 

fördelaktigt att de olika intressentgrupperna finns representerade i projektorgansationen även 

utifrån teorier om användarmedverkan vid utveckling. De som främst kommer att använda 

testbädden; näringslivet, avdelningar inom landstinget och forskning finns representerade i 

projektorganisationen, vilket enligt Bygstad och Lanestedt (2009) är framgångsrikt. Utvecklare och 

slutanvändare interageras då i utvecklingen genom att ansvara för eller delta i olika delprojekt. De 

kanske viktigaste slutanvändarna, företag i näringslivet, involveras genom att redan tidigt bjudas in 

för att genomföra testprojekt. På detta sätt får företagen information om vad testbädden kan 

erbjuda och projektorganisationen får samtidigt reda på vad företagen efterfrågar. 

Projektorganisationen kan även använda lyckade testfall i sin marknadsföring av testbädden, menar 

exempelvis IMTs och näringslivets representanter.  

Det är även positivt att involvera avdelningar inom landstinget i utvecklingen av testbädden, i form 

av slutanvändare, då dessa både kan nyttja testbädden för utveckling av innovationer samt även har 
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behov av att anpassa sin organisation utefter denna. Att slutanvändare av detta slag involveras i 

utvecklingen gör att både delar som handlar om teknik och organisation kan behandlas samtidigt i 

utvecklingen. Detta är även något som Bygstad och Lanestedt (2009) föreslår och som även sker i 

utvecklingsprojektet redan nu.  

Forskare inom medicinsk teknik, organisationsutveckling eller liknande områden kommer även att 

vara slutanvändare i testbädden samtidigt som de finns representerade i utvecklingsprojektet. Dessa 

involveras i utvecklingen genom att driva egna delprojekt, detta gäller institutionerna för ekonomisk 

och industriell utveckling samt medicinsk teknik. På så sätt kan de både bidra med kunskap från 

respektive områden samt styra utformningen av testbädden att även passa deras behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Intressenternas intressenivå och makt i testbäddsprojektet. Fritt från Newcombe (2003). 

I figur 5 ovan har vi fört in de intressenter till testbädd LIÖ, som vi identifierat och valt att behandla, 

enligt Newcombes (2003) matris. Då vi sorterar intressenterna efter denna visar det sig på vilket sätt 

de olika intressenterna kan påverka och hur de påverkas, genom sin intressenivå och makt i 

förhållande till testbädden. Denna uppdelning gäller vid utvecklingen av testbädden och kan komma 

att ändras en del då testbädden är färdigutvecklad. 

I zon A har vi placerat andra testbäddar i Vinnovas satsning eftersom vi genom intervjuerna fått fram 

att testbädden ännu inte tagit speciellt mycket hjälp från andra testbäddar. Detta kan dock komma 

att öka längre fram i utvecklingen av testbädden. Det finns definitivt möjlighet att lära av varandra, 
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vilket vi sett då vi intervjuat andra testbäddar som har en del intressanta lösningar. Nästa zon, B, har 

lämnats tom eftersom vi inte ansåg att någon av de intressenter som vi identifierat har ett stort 

intresse och samtidigt en låg maktposition i testbäddens utveckling.  

Zon C innefattar de intressenter som har stor makt främst genom att de kan tillskjuta ekonomiska 

medel men även att de kan fatta beslut på hög nivå om testbäddens fortsatta utveckling. Näringslivet 

kan även vara med och påverka utformningen och innehållet i testbädden. Det är enligt Newcombe 

(2003) viktigt att hålla dessa parter nöjda. I zon D har vi placerat de parter som aktivt är med och 

deltar i utvecklingsprojektet. Dessa parter ska få ta del i viktiga beslut som fattas kring utvecklingen 

(Newcombe, 2003). 

 

Figur 6 - Intressenternas roll och påverkan på testbädden. 

Figur 6 ovan sammanfattar de olika roller som intressenterna har i relation till testbädden och även 

hur de själva påverkar denna. Landstingsledningen (LIÖ) kan genom testbädden få tillgång till nya 

innovativa tekniska hjälpmedel som underlättar vårdarbetet och även förbättrade processer som i 
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slutänden ger förbättrad vård och service för patienter och anhöriga, enligt IT-centrums 

representant.  Innovationerna är även anpassade till de olika verksamheterna från början vilket gör 

att testbädden skulle kunna generera i en ekonomisk vinst för landstinget. Landstinget har även en 

strategisk roll i att besluta om införandet av testbädden. För landstingspersonalens del innebär 

testbädden att de får använda de innovationer som tas fram i testbädden i sitt arbete samtidigt som 

de kan agera i roller som utvecklare av innovationer eller medverkande i tester i testbädden. De 

avdelningar inom landstinget som vi studerat, MTÖ, IMT, CHV och IT-centrum, kan ha dubbla roller 

både som utvecklare och som slutanvändare i relation till testbädden. Vidare kan personal på dessa 

avdelningar även bistå med hjälp och expertis inom sina verksamhetsområden för dem som utvecklar 

innovationer i testbädden. För dessa avdelningar är målet att testbädden ska förenkla och 

effektivisera det ordinarie arbetet dels genom att det som köps in till landstinget är bättre anpassat 

till verksamheten och dels för att egen utveckling och testning kan ske på ett bättre sätt, enligt IT-

centrums representant.  

Forskning och LIU kan nyttja testbädden på liknande sätt för att testa innovationer inom exempelvis 

medicinsk teknik. De kan även bidra med att utveckla själva testbädden, enligt IMTs representant. De 

har också ett intresse av att kunna demonstrera sin forskning för att denna ska kunna 

vidareutvecklas. Företagens behov av testbädden är att kunna utveckla innovationer som de sedan 

kan sälja till landstinget, därför påverkar även näringslivets intressen utvecklingen av testbädden. De 

kan även ses påverka testbäddens riktning då de innovationer som utvecklas bidrar till testbäddens 

verktygslåda och kunskapsbank. Företagen kan också fungera som finansiär av testbädden genom att 

betala för att använda denna då Vinnovas finansiering avslutats. Patienter och anhöriga blir mer 

långsiktigt påverkade av det arbete som testbädden utför. Dem kan även vara med och delta i tester 

av innovationer för att detta ska kunna ske mer realistiskt.  

Andra testbäddar kan fungera både som inspirationsgivare och inspirationstagare. Vidare skulle 

dessa andra testbäddar inom Sverige även kunna utmana varandra genom konkurrens, vilket skulle 

kunna leda till att bättre innovationsmiljöer skapas inom sjukvården menar IMTs representant. 

Vinnovas intresse ligger i att testbäddsmiljöer utvecklas och sprids, eftersom Vinnovas mål är att 

förbättra förutsättningarna för innovationer i samhället (Vinnova, 2013b). De erbjuder därför träffar, 

föreläsningar och stöd för de testbäddar som de finansierar utveckling av. 

Slutligen har Projektorganisationen för testbädden ett intresse i att testbädden resulterar i en så bra 

lösning som möjligt för alla intressenter och att den genererar i många innovationer som kan 

förbättra vården. 
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Många av de roller som har påträffats i utvecklingen av testbädden kan appliceras på många andra 

utvecklingsprojekt. Att roller byts ut i olika skeden av utvecklingen och användningen av 

slutprodukten är oundvikligt och vi tror därför att det kan vara bra att kartlägga både vilken roll 

intressenter har i utvecklingen och sedan även efter att utvecklingen avslutas. Då kan denna 

transformation planeras för utefter de behov olika intressenter har även efter utvecklingen. 

5.4 Framtagning av innovationer 
Behovet för utvecklingen av en testbäddsverksamhet kan kopplas mot de problem som vården står 

inför inom de närmsta åren; ökad efterfrågan och högre krav på sjukvårdens tjänster både genom en 

åldrande befolkning och en mer välutbildad och påläst befolkning som känner till sina rättigheter 

(Brailsford et al. 2009). Samma slags förändringsbehov har setts genom intervjuerna. För att kunna 

möta dessa krav krävs innovationer inom såväl produkter och verktyg som arbetssätt och metoder 

inom vården.  

Innovation påverkas positivt i en organisationskultur som stödjer och erbjuder en effektiv planering 

och utvecklingsprocess för innovationer (Bessant, 2005). Testbädden kan ses ha goda förutsättningar 

för att kunna uppnå en effektiv innovationsutveckling, enligt projektledaren ska ”testbädden 

tillhandahålla funktioner, metoder och verktyg för testning och verifiering av innovationer”. 

Testbädden ska bidra till att skapa tydliga och stödjande utvecklingsprocesser för innovationer.  

I dagsläget är Landstinget i Östergötland främst bra på att förvalta sådant som de redan har men 

mindre bra på innovationsnära utveckling, vilket även kan ses som en orsak till att testbädden 

behövs, enligt IT-centrums representant. För att testbädden som innovations- och testmiljö ska 

kunna uppnå sitt fulla syfte anser vi att det kan vara viktigt att det utarbetas tydliga steg för 

utvecklingsprocesser i testbädden. Vidare kan vi se att det bör finnas tydliga mål och en stark och 

stöttande ledning vid utvecklingen av testbädden (Souitaris, 1999), så att utvecklingen leder till att 

Landstinget I Östergötland kan erbjuda en fullständig utvecklingsprocess, från idé till färdig 

innovation.   

Innovationsslussen fungerar som en del i landstingets arbete i att uppmärksamma och uppmuntra 

både företag och vårdpersonal till innovationsutveckling. Enligt IT-centrums representant är en 

uppgift i deras arbete att hålla koll på landstingsanställda och landstingsorganisation för att kunna 

plocka upp nya idéer. Innovationsslussen är också bra på att ta hand om kreativa idéer från dem som 

arbetar inom vården och knyta ihop dem med folk inom näringslivet. Detta informationsutbyte kan 

ses som ett sätt för både näringsliv och vårdpersonal att uppmärksamma idéer som kan 

vidareutvecklas till användbara hjälpmedel inom vården.  Att ta del av ny information och få nya 
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perspektiv är även en förutsättning för att skapa innovation enligt Bessant (2005) vilket detta 

arbetssätt stödjer.  

Den plats som testbädden ska fylla är delvis att utveckla och även stödja vidare upphandling av de 

innovationsidéer som kommer in till Innovationsslussen, menar CHVs representant. I nuläget saknas 

denna del i Innovationsslussen, då innovationer som kommer in dit har svårt att komma vidare till 

upphandling, men ett behov för detta finns, enligt IT-centrums representant. Vi tror att uppmuntring 

till innovation underlättas av att man som utvecklare försäkras om att idén har möjlighet att gå från 

idéstadie till färdig produkt, utan att det blir stopp på vägen. Då man inte ser ett tydligt mål med att 

delge sina idéer kan det finnas risk att idégenereringen hämmas.  

Landstinget i Östergötland arbetar mycket med att ta upp innovationer från olika innovationsarenor 

även utanför den egna organisationen, både från universitetet och från näringslivet 

(Innovationsslussen LIÖ, 2013). Genom att också arbeta aktivt med att plocka upp idéer och sedan 

också ge möjlighet till att utveckla dessa finns även en god förutsättning för att utveckla och 

implementera nya innovationer i arbetsmiljön. De hittills beskrivna arbetssätten kan däremot inte 

ses som ensamt avgörande faktorer för innovationsgenerering. Det kan även krävas att man aktivt 

arbetar med att ta del av forskningsresultat och informerar de anställda om nya upptäckter och 

framsteg som en del i det vardagliga arbetet (Bero, et al., 1998). Att se vilka möjligheter som finns för 

att utföra vårdarbete på andra och mer effektiva sätt kan vi se som viktigt för att kunna se det egna 

arbetet med nya ögon och identifiera förbättringsmöjligheter. Detta är även en del i Landstingets i 

Östergötlands långsiktiga strategi, att driva ett hållbart arbete mot bättre vård och hälsa (Landstinget 

i Östergötland, 2012). Även att motivera de anställda till att ha en positiv inställning till innovation 

kan gynna deras vilja att bidra till utvecklingsarbetet av innovationer som utomstående företag 

genomför i testbädden, menar näringslivets representant.  

Tydliga mål är som sagt också en viktig del i organisationers arbete att skapa en god 

innovationskultur. Mål ska både ge utrymme för att uppmuntra till innovation och också kunna 

uppmärksamma dem. De mål Landstinget i Östergötland satt upp gällande utveckling är bland annat 

”Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft”, ” Forskning och utveckling ska 

omsättas i verksamhetsutveckling” och ”Innovativt och systematiskt förbättringsarbete” (Landstinget 

i Östergötland, 2012, s. 23). Landstinget arbetar kontinuerligt med förbättring av sina vårdprocesser 

och testbädden är ett steg i att långsiktigt förbättra dem, enligt IT-centrums representant. Målen, om 

de följs, ska både uppmuntra till innovation och även skapa utrymme till att uppmärksamma 

innovationer.  
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Sammanfattningsvis kan Landstinget i Östergötland ses ha goda möjligheter till att gynna 

innovationsutveckling. Genom testbäddsverksamheten borde också innovationsutvecklingen öka och 

främjas ytterligare då man kan erbjuda stöd genom hela utvecklingsförloppet, från idé till utvecklad 

innovation vilket visat sig vara av vikt vid innovationsgenerering (Soutaris, 1999). 

5.4.1 Användarmedverkan vid utveckling av innovationer 
Vidare har man inom Landstinget i Östergötland även tillgång till en viktig intressentgrupp, patienter 

och anhöriga, som även de kan ses som användare eller idégivare till innovationer inom vården, 

enligt IT-centrums representant. Näringslivets representant tror även att patienter kan komma att bli 

slutanvändare av vissa produkter i framtiden, då det bland annat kommer in mer teknik i hemmet. 

Testbädden är enligt representanten för IMT en möjlighet till att förenkla och underlätta 

idégenerering från patienter och anhöriga så att krav och förväntningar på processer och verktyg 

inom vården lättare kan framträda. Att involvera patienter och anhöriga i utvecklingen av framtidens 

vårdverksamhet bidrar till den mångfald som bland annat Kostoff (2003) förespråkar, att dialoger i en 

mångfald med både erfarna och nya människor inspirerar till ökad innovationsutveckling. På detta 

sätt kan patienter och anhöriga, som i slutänden kommer att påverkas mycket av de produkter och 

processer som utvecklas i testbädden vara med och påverka dessa.  

De som kommer att använda produkter och processer som tas fram i testbädden är framförallt 

vårdpersonalen, på många olika avdelningar och i många olika situationer. Att involvera 

slutanvändare i utvecklingsprocessen av innovationer i testbädden kan bidra till att lösa det problem 

som näringslivets representant beskriver, att teknik som vid implementation i vården sällan fungerar 

som det är tänkt i verksamheterna. Om landstingspersonal däremot får chans att uttrycka vad det är 

som fungerar och inte innan systemet implementeras finns det mycket större möjlighet till att kunna 

implementera system etc. som fungerar i verksamheten utan större dröjsmål. Acceptansen ökas 

också då användare får medverka i utvecklingsprocessen vilket är en given omständighet för att det 

som utvecklas också ska användas enligt Kajula (2003).  

Enligt Kajula (2003) finns det en del orsaker till att användarmedverkan, trots dess många fördelar, 

inte alltid genomförs i tillräckligt hög grad. Det kan bero på den stora mängd arbete detta ofta 

medför, vilket tar mycket tid och resurser. Studier, kommunikation och ledning av 

användarmedverkansprocesser kan även ta upp för mycket tid. Denna problematik står även 

testbädden inför då det gäller medverkan av landstingspersonal och patienter i testbädden. Flyttar 

man en person till testbädden blir det tomt där denna vanligtvis arbetar, enligt näringslivets 

representant. Därför kan det vara extra viktigt att ta tillvara på den tid som användare kan lägga på 
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att medverka i testbädden. Hsu et al. (2011) menar att både testbädd och prototyper som används 

vid testning kan ha fördel av att utformas på ett kognitivt stimulerande sätt, för att öka förståelsen 

mellan utveklare och användare. Vidare kan utvecklare och användare ha fördefinierade roller i 

testerna samt väl utarbetade processer för dessa. Vi tror att testbädd LIÖ, i enighet med det som 

representanten för andra testbäddar framhåller, att processerna för testning kan utvecklas genom en 

”learn-by-doing-metod”, kommer att kunna utveckla sina testprocesser allt eftersom de får in nya 

testfall från företag i testbädden. 

Vidare kan användare enligt Kajula (2003) involveras i utvecklingen genom; att delta i workshops, 

testa prototyper, utvärdera användarvänlighet, observation eller innehållsanalyser. Även IMTs 

representant menar att det är liknande aktiviteter som användare kommer att bli involverade genom 

i testbädden. Vi tror att användarna kan behöva utbildas i att delta i utvecklingsprocessen då de ska 

medverka, dels i testet i sig och dels i hur en testprocess går till. När vi nämner detta vid intervjuerna 

samtycker flera om att detta kan vara positivt. 
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6 Slutsats och reflektion 
Genom det här arbetet har vi både studerat hur en innovations- och testmiljö kan utvecklas och 

organiseras, samtidigt som vi har studerat hur innovationer sedan kan genereras och utvecklas i en 

sådan miljö i en organisation. Genom de slutsatser vi drar utifrån undersökningen vill vi ge kunskap 

både till oss själva och till målgruppen kring dessa områden. Dessa är utformade utefter studiens 

frågeställningar. Detta kapitel innefattar även våra reflektioner över arbetet samt förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur kan en innovations- och testmiljö utvecklas och organiseras? 
Ett viktigt mål med införandet av testbädden, som vi alltså likställer vid en innovations- och testmiljö, 

är att denna ska användas och vara ett naturligt val vid innovationsutveckling eller test, för företag, 

forskare och avdelningar inom landstinget. Utvecklingen av denna miljö har alltså som yttersta fokus 

att sörja för de behov, som finns hos dessa slutanvändare, som är avgörande för acceptansen av 

miljön. Dels är det i detta ändamål viktigt att fastställa huruvida det är arbetsprocesser som ska 

anpassas efter IT-verktyg i miljön, eller tvärt om. Genom att utveckla de tekniska delarna i symbios 

med de organisatoriska och sociala delarna, ökar chansen att dessa delar stödjer varandra. 

Det viktigaste medlet för att tillgodose slutanvändares behov i slutprodukten verkar vara att 

inkludera slutanvändare i utvecklingen. Ett sätt att göra detta på är att bygga ett nätverk mellan 

intressenter. Utvecklingsprojektet kan med andra ord organiseras genom att inkludera dem som kan 

påverka och som påverkas av utvecklingen av miljön. Det kan också vara positivt att inkludera parter 

som kan komma att ingå i en organisation kring miljön efter utvecklingen, i projektorganisationen. 

Att organisera ett projekt utefter kunskap har vi även funnit framstående, vilket kan göras genom att 

involvera personer som är experter inom de områden som projektet berör. För att få engagemang 

kan dessa personer sedan få ansvar för vissa delar i projektet. Engagemang från en ledningsgrupp i 

projektet kan även ses skapa engagemang hos övriga delar. Att kunna hantera förändringar under 

projektets gång utan att gå ifrån huvudsyftet med utvecklingen har även setts som viktigt. Därför 

behövs både en noggrann undersökning kring projektets förutsättningar i ett tidigt skede och även 

hantering av lärdomar under projektets gång.  
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6.1.2 Vilka utmaningar finns med utvecklingen av en testbädd? 
Utvecklingen av testbädd LIÖ och dess framtida etablering står inför vissa utmaningar som vi 

sammanfattat i tabell 3 nedan tillsammans med förslag på hantering av dessa utmaningar.  

Tabell 3 - Sammanfattning av utmaningar i testbäddens utveckling och bruk. 

Utmaningar i testbäddens utveckling 
och bruk 

Föreslagen lösning 

Att välja företag som får använda 
testbädden 

Nischa sig till en viss inriktning av innovationer 

Välja dem som kan bidra till effektivisering i 
landstingets verksamhet, förutsatt att detta förhåller 
sig till LOU. 

Att upphandla innovationer som 
testats i testbädden 

Vända sig till Vinnova för en lösning som kan gynna 
samtliga testbäddar. 

Hantera begränsade resurser, 
finansiering 

Organisera för att användare ska kunna delta i 
testbädden utan att ordinarie arbetsuppgifter störs 
för mycket. 

Utveckla nödvändiga verktyg etc. för det testfall som 
tidigt deltar i testbädden, utöka detta vid behov.  

Framföra nyttan med testbädden för att företag ska 
vilja betala för att använda den. 

Att få ledningens engagemang Visa att det finns ett behov av testbädden. 

Visa på de långsiktiga vinsterna. 

Engagera ledningen i utvecklingen. 

Marknadsföra testbädden Visa upp sig på mässor, seminarier, konferenser, etc. 

Besöka företag i branschen och berätta om 
testbäddens fördelar, även bjuda in till testbädden. 

Få in företag som genomför testfall tidigt och använda 
detta som goda exempel. 

Förhålla sig till förväntningar Välja ut testfall som är realistiska och passar in i vad 
testbädden är menad till att fungera som.  
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6.1.3 Hur påverkar intressenternas roll och behov utvecklingen? 
Som vi tidigare nämnde är det alltså positivt att slutanvändare och intressenter involveras i en 

utveckling. Slutanvändare av testbädden i vårt fall har vi sett som näringslivet, avdelningar inom 

landstinget, forskning, vårdpersonal, patienter och anhöriga. Involveringen av slutanvändare kan ske 

på flera olika sätt; de kan bjudas in för att delta i utvecklingen, antingen genom att testa påbörjade 

delar eller genom att dela med sig av krav, förhoppningar och yrkeskunskaper. De kan även 

involveras ytterligare genom att ansvara för delar av utvecklingen. Genom involvering av 

slutanvändare kan den tänkta slutproduktens möjligheter demonstreras, samtidigt som 

slutanvändares behov kring slutprodukten framträder. 

Att involvera intressenter i projektet, dem som påverkas av projektet eller har chans att påverka 

detta, är angeläget för att få acceptans för det som utvecklas. Vi har sett att intressenter med fördel 

kan involveras utefter intresse och makt i projektet. Vissa intressenter vill inte involveras aktivt i 

utvecklingen, vissa har mycket makt och behöver därför hållas vid gott mod och vissa har stort 

intresse och bör därför hållas informerade. Sedan finns de intressenter som dagligen påverkar 

utveckling, fattar viktiga beslut och arbetar för att uppnå målen med utvecklingen. Genom att 

identifiera intressenivå och makt hos intressenterna kan rätt involvering ske av dessa. 

Genom vårt fall har vi kunnat identifiera att de roller som intressenter kan anta i en utveckling av en 

innovations- och testmiljö ofta är dubbla. Många av intressenterna bidrar både till utvecklingen 

samtidigt som de kan vara slutanvändare av den färdiga miljön. Rollerna omvandlas utifrån vilket 

skede i utvecklingen de befinner sig i och därför kan det vara positivt att tidigt förutsäga vilka roller 

de olika intressenterna kommer att ta för att kunna förbereda för detta rollbyte. Exempel på roller 

kan till exempel vara finansiär, strateg, utvecklare och slutanvändare. 

6.1.4 Vad kan göras för att öka möjligheterna till lyckad generering och 
utveckling av innovationer i en innovations- och testmiljö? 
Genom vår undersökning har vi sett ett stort behov av att inom vården ta fram nya tekniska 

innovationer. Kraven på tjänsterna inom sjukvården ökar i takt med en åldrande befolkning och 

mer pålästa patienter med högre förväntningar. Därför behövs arenor som testbädden för att 

kunna stimulera till nya innovationer och även erbjuda ett sätt att utveckla dessa för att passa 

in i vårdverksamheten. 

Vi har även sett att en viktig del i att stimulera innovation i en organisation är att erbjuda stöd 

genom en hel process för att ta fram en innovation, från idé till implementering. Idéer till 

innovationer är inget som uppkommer ur tomma intet utan till det krävs att nya perspektiv och 
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synsätt tillämpas. I en organisation kan stödet till detta komma från att man från ledningens 

sida, skapar utrymme för att ge anställda möjlighet till att aktivt ta del av forskning och annan 

information om ny teknik eller nya arbetsätt under det dagliga arbetet.  

Vid utveckling av innovationer i testbädden har vi sett att tydliga steg i utvecklingsprocessen 

och ett nära samarbete mellan utvecklare och slutanvändare är positivt, som även har påpekats 

för utvecklingen av själva testbädden. I vissa fall kan även utbildning krävas både för dem som 

ska använda testbädden för utveckling, men även för dem som ska bidra med hjälp till den 

utvecklande parten.   

För att företag som använder testbädden ska uppnå att skapa lyckade innovationer har insyn i 

landstingsorganisationen setts som viktigt. Det finns en hel del sekretess i ett landsting kring 

data och patientinformation, vilket gör att testbädden med fördel kan skapa en väg runt denna 

sekretess, vilket många företag har setts ha behov av. Testbädden kan även bidra med de 

verktyg och tjänster som behövs för att företag ska kunna utveckla verksamhetsanpassade 

innovationer. För att underlätta samverkan mellan användare och utvecklare har vi sett att det 

är positivt att utarbeta prototyper och andra kognitivt väl utformade hjälpmedel för att 

användare ska kunna bidra på ett effektivt sätt.  

6.1.5 Sammanfattning av slutsatser 
Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om utveckling och organisering av en innovations- 

och testmiljö. Vidare ville vi studera hur intressenter med olika behov kan samverka i en 

utvecklingsprocess samt hur innovationer kan främjas i organisationer. Detta lite mångsidiga syfte 

var till för att ge både oss och de olika kategorierna i målgruppen nya kunskaper. Genom att vi 

kategoriserat och analyserat vårt område både med hjälp av fallet samt teorier inom 

utvecklingsprocesser, innovation och intressenter har vi nått fram till detta. 

Vårt arbete kan ses som en del i den karta som behövs för att synliggöra de olika 

intressentgruppernas behov och förväntningar på testbädd LIÖ. Vidare är de sammanställda 

utmaningarna en nyckel till att lyckas med utvecklingen av testbädden och underlätta för de 

ställningstaganden som måste tas till följd av detta. Vårt arbete har behandlat testbäddsprojektet på 

bredden där aspekter om utvecklingen av testbädden tagits upp, intressentmedverkan och 

skapandet av en god innovationskultur. Sammanfattningsvis ser vi testbädden som ett sätt för 

landstinget att erbjuda ett fullvärdigt stöd i innovationsprocesser. Med en integrerad 

innovationssluss och testbädd kan man ses både uppmärksamma och uppmuntra till innovation både 

i vårdorganisationer, i näringslivet och inom forskningen. Företag attraheras också av att använda 
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testbädden då man kan får tillgång till tjänster och verktyg som underlättar utvecklingen av 

innovationer samt en insyn i vårdverksamheten som är svår att uppnå utan denna miljö.  

Det akademiska bidraget i denna studie ligger i hur en komplex utvecklingsprocess kan organiseras, 

där många olika intressenter samverkar med olika behovsbakgrund. En indikation till hur användare 

och intressenter kan involveras i en utvecklingsprocess både under utvecklingen av en innovations- 

och testmiljö och under utvecklingen i en innovations- och testmiljö kan ges utifrån denna studie, 

vilket kan användas både inom utveckling i landsting och även utveckling i andra miljöer. Även 

slutsatserna kring hur ett innovationsklimat kan uppnås i en organisation kan tillämpas såväl i statliga 

som i privata organisationer. 
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6.2 Avslutande reflektion 
Vi tar med oss många intressanta lärdomar ur det här arbetet. Först och främst har vi lärt oss om 

testbäddar, ett begrepp som var okänt för oss båda innan vi påbörjade uppsatsskrivandet. Genom 

teori rörande intressenter, utvecklingsprocesser och innovation har vi sett på testbädden från olika 

perspektiv och fått en mer utvecklad syn över dess möjligheter och utmaningar. Testbäddar och 

innovationsutveckling mer generellt är nutida och aktuella områden vilket har motiverat oss under 

arbetet. 

Vi valde att utföra arbetet genom en kvalitativ studie med ett tolkande angreppssätt. Syftet med vår 

studie var till en början otydligt vilket motiverar att vi började på bred front med att försöka förstå 

begreppet testbädd och dess innebörd för perspektiven intressenter, utvecklingsprocesser och 

innovation. Teorin har använts iterativt i takt med att nya områden eller intressanta aspekter berörts 

under insamling av empiri. Detta har även tillåtit oss att delvis ändra riktning under arbetets gång och 

gjort att vi inte varit låsta kring ett förutbestämt teoretiskt ramverk.  

Det har dock varit krävande att inte, genomgående i arbetet, haft något tydligt mål från början i 

studien då testbäddsutvecklingen befinner sig i en ständig förändring. Därför har målet med arbetet 

förändrats en del under arbetets gång då vi genomfört fler intervjuer. Det som också försvårat 

arbetet har varit att få tag på representanter från de olika intressentgrupperna. Detta har försenat 

arbetet med analysen samt gjort att vi fått arbeta under högre tidspress än vi planerat. Vi anser dock 

att de antal intervjupersoner vi har representerade i studien är tillräckligt och att intervjuerna 

genererat i djupa och insiktsfulla svar som varit till god hjälp och var väl värda att vänta på. 

Slutligen tror och hoppas vi att vår uppsats kommer bidra till lärdomar för både 

testbäddsorganisationen och Landstinget i Östergötland som organisation. Vidare är även en 

förhoppning att andra organisationer som har, genomför eller planerar utveckling av en innovations- 

och testmiljö kan få hjälp genom studien, även inom andra områden än hälso- och sjukvård. För oss 

har arbetet inte bara genererat i en förståelse för begreppet testbädd utan även för utveckling av 

innovations- och testmiljöer, intressenters vikt och utvecklingsprocesser med mera. Om det funnits 

möjlighet hade vi gärna fördjupat oss mer inom dessa områden men lämnar nu istället utrymme för 

andra studenter och forskare att ta vid där vårt arbete slutar.  

6.2.1 Förslag till framtida forskning 
Testbädden som är under utveckling i Landstinget i Östergötland bidrar till många 

forskningsområden. Inom ramarna för denna uppsats har vi enbart hunnit skrapa på ytan av 
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testbäddens utveckling, intressenters roll och behov, dess förutsättningar för att bidra till en bättre 

innovationskultur och de utmaningar som kan ses i utvecklingen.  

Ju längre arbetet med testbädden fortskrider desto närmre kommer man de utmaningar som 

utvecklingen står inför. Att undersöka dessa utmaningar närmre och ta fram mer utförliga förslag till 

åtgärder av dessa kan därför vara till god hjälp för Testbädd LIÖ men också för andra testbäddar som 

står inför samma problem. Inom exempelvis valet av innovationer att utveckla finns flera 

frågeställningar som är relevanta att studera vidare. Till exempel: 

• Vilka inriktningar kan testbädd LIÖ anta? 

• Påverkas Landstinget i Östergötlands innovationskultur om testbädd LIÖ nischas?  

• Vilka fördelar och nackdelar finns med att anta en specifik inriktning för en testbädd? 

Andra intressanta aspekter man skulle kunna fokusera på i relation till Landstinget i Östergötland är 

hur finansieringen av testbädd LIÖ ska se ut och om det till exempel är möjligt att anta den inriktning 

som testbädd HoS har tagit där alla företag som kan betala får testa. Vidare skulle man också kunna 

undersöka vilka framgångsfaktorer respektive negativa aspekter som denna inriktning fått. 

Samverkandet mellan olika testbäddar är ett annat relevant undersökningsområde där man skulle 

kunna studera frågor som:   

• På vilket sätt kan testbäddar nyttja varandra under utveckling och sedermera etablering? 

• Hur kan testbäddar konkurrera med varandra för att höja innovationskvaliteten?  

Att höja kvaliteten på både vårdverktyg och arbetssätt är något som blivit tydligt genom arbetet. Att 

vidare studera hur man på bästa sätt skapar innovations- och testmiljöer i allmänhet, inte bara inom 

vården, kan bidra till viktiga kunskaper för detta. Unikt för testbäddar inom vården är tillgången till 

vårdpersonal och patienter. Detta perspektiv skulle kunna utredas ytterligare för att ta reda på hur 

man bäst utnyttjar användarmedverkan i en utvecklingsprocess och vilka fördelar och nackdelar det 

kan ha i relation till vården. Man skulle även kunna se det ur ett större perspektiv där man fokuserar 

på användarmedverkan i stort och hur man inom andra discipliner än vården kan använda användare 

i utvecklingsprocesser för att nå innovation.  

De flesta större organisationer bedriver idag någon form av innovationsutvecklande arbete och 

strävar efter att nå en stark innovationskultur. Ett framtida undersökningsområde finns därför även i 

att till exempel jämföra testbäddar som innovations- och testmiljö med andra former av 

innovationsutvecklande arbete. Man skulle genom detta exempelvis kunna utreda fördelar och 

nackdelar med olika innovations- och testmiljöer och även studera om ett effektivt 

innovationsgenererande ser olika ut beroende på typ av innovation.  
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Sammantaget är innovation ett begrepp som används allt mer inom olika områden och det blir allt 

viktigare att kunna erbjuda högkvalitativa verktyg och tjänster inom olika områden. Det finns därför 

ett flertal undersökningsområden inom ämnet. Vi hoppas att vi genom detta arbete inspirerat till 

vidare studier inom innovations- och testmiljöer, testbäddar och även ämnet innovation i största 

allmänhet.  
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http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-halso--och-sjukvard-och-aldreomsorg/FAQ---Utlysningen-Testbaddar-inom-halso--och-sjukvard-och-aldreomsorg/
http://www.vinnova.se/sv/Recycle-Bin/Insatsomraden/Halsa-och-vard/Innovationsslussar-inom-halso-och-sjukvarden/
http://www.vinnova.se/sv/Recycle-Bin/Insatsomraden/Halsa-och-vard/Innovationsslussar-inom-halso-och-sjukvarden/
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Testbadd-LIO/
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Dokument från Landstinget i Östergötland 

Innovationsslussen LIÖ (2013) Innovationsslussen - Från idé till färdig produkt, Informationsmaterial 

mot näringslivet, Landstinget i Östergötland, Linköping 

Landstinget i Östergötland (2012) Strategisk plan med treårsbudget 2013–2015 - Vision, mål och 

ekonomiska ramar, Fastställd av landstingsfullmäktige 2012-06-19, Linköping 

Landstinget i Östergötland (2013) Mer än sjukvård i landstingets historia, Hälsotecken, Nr. 1, 2013, s. 

10 

Projektplan år 1 - Testbädd LIÖ (2013), version 1.0.0, Januari 2013 

Dokument från andra testbäddar 
Ramböll (2012) Vinnova - Halvtidsutvärdering Innovationsslussar – Delrapport, Uppsala Akademiska, 

september 2012 

Intervjuer 
För förteckning över intervjuer, se kapitel 2 - Metod, avsnitt 2.6.3 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Introduktion 
Är det okej om vi spelar in? 
 
Bakgrund om intervjuperson 
 
Vilken är din roll i organisationen/testbäddsprojektet? 
 
Hur länge har du arbetat i denna position? 
 
Tidigare erfarenhet av liknande arbete? 
 
Erfarenhet av liknande verksamhet (testbädden)? 
 
Utbildningsbakgrund 
 

Testbädden 
Vilken är organisationens roll i testbäddsprojektet? 
 
Vad är en testbädd för dig? 
 
Varför är testbädden viktig? Mål? 
 
Vilka är intressenterna för testbädden LIÖ?  
 
Hur påverkar och påverkas dessa av testbäddens arbete? 
 
Vilka behov har intressenterna? 
 
Vem/vilka ska främst ha nytta av verksamheten och dess resultat, (internt, forskning, externt, 
Vinnova)? 
 
Vilka vinster med testbäddsverksamhet jämfört med andra sätt att utveckla? 
 
Hur ska en testbädd se ut/vad ska den innehålla, för att stimulera innovation? 
 
Vilka metoder använder ni i utvecklingen av testbädden? 
 
Vem är det som bestämmer vad testbädden ska innehålla? Hur fångar man behov? 
 
Tagit inspiration utifrån i arbetet, från andra testbäddar eller liknade verksamheter? 
 
Vilka (typer av) tjänster eller produkter ska testbädden stödja realisering av? 
 
Vilken roll har IT i testbäddsverksamheten? 
 
Hur kan man gå till väga för att realisera testbädden/tjänsterna som testas? 
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Stöd av metoder eller annat? 
 
Hur långt har arbetet kommit så här långt? Vad kan man testa i dagsläget? Hur ska arbetet gå vidare? 
 
Utmaningar i arbetet så här långt? 
 
När kommer arbetet att vara klart? 
 
Er testbäddsverksamhet vs. andra? 
 
Vilken är er relation till andra testbäddar i initiativet? 
 
Skillnader och likheter? 
 

Från testbädd till ordinarie verksamhet 
Hur kan det som testas gå vidare till att användas i det vardagliga arbetet? 

Ägande? 

Upphandling? 

Möjligheter? 
 
Utmaningar? 
 
Hur ska testbädden passa in i det operativa arbetet? 
 
Tid? 
 
Personal? 
 
Ekonomiskt? 
 
Platsmässigt? 
 
Hur gå vidare? 
 
Finns det fler personer att tala med? Vilka och var? 
 
Projektdokument att ta del av? 
 

Avslutning 
Finns det annat i anslutning till det vi har talat om? 
 
Kan vi återkomma om det uppstår fler frågor? 
 
Tack för din tid! 
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