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ABSTRACT 

This study aims to investigate and create a better understanding of why the different regions of 

Sweden have chosen their integration platform within the healthcare sector. Due to the 

decentralisation and political governance there is a complexity within the healthcare sector 

various integration platforms. The author has looked at the choices that the different regions 

have made based on strategic, economical, technical, operational and cultural characteristics. 

The various regions size is also investigated as a factor, making a distinction between higher 

and lower populated regions. 

 

An integration platform acts as an intermediary, allowing the various systems to communicate 

with each other without having a point-to-point connection. At present there is no integration 

platform at the forefront of supporting all the different needs of the different regions, each 

region finds the solution that is best for itself. 

 

KEYWORDS: Healthcare, E-Health, Enterprise Service Bus, Interoperability, Service 

Oriented Architecture, Systems Integration.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jasmine Ceder 

 

 

[ ii ] 

 

  

SAMMANFATTNING 

Den här studien syftar till att undersöka och skapa en större förståelse för bakgrunden till val 

av integrationsplattform inom regionerna i Sverige. Integrationsplattformar inom hälso- och 

sjukvården är ett komplext område, delvis på grund av den politiska styrningen men även för 

att IT-hanteringen idag är decentraliserad. Författaren har tittat på valet som de olika regionerna 

har gjort utifrån strategiska, ekonomiska, tekniska, verksamhetsmässiga och kulturella 

egenskaper. Studien tittar även på skillnader beroende på om det är ett större respektive mindre 

landsting.  

 

En integrationsplattform kan underlätta och agera en mellanhand samt låter systemen 

kommunicera med varandra utan att behöva en point-to-point koppling. Många av regionerna 

har en budget att förhålla sig till och vill bedriva sin verksamhet till så låg kostnad som möjlig 

utan att behöva påverka organisationen och deras processer. I dagsläget finns det ingen 

integrationsplattform som ligger i framkant till att stödja alla de olika behoven som de olika 

regionerna har och därav kommer varje region finna den lösning som är bäst för regionen.  

 

I jämförelse med tidigare studier där de strategiska egenskaperna visas det att i den här studien 

att det främst de ekonomiska egenskaperna inom den offentliga verksamheten som är av störst 

betydelse.  
 

NYCKELORD: Healthcare, E-Health, Enterprise Service Bus, Interoperability, Service 

Oriented Architecture, Systems Integration. 
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1. INLEDNING 

 

I det här kapitlet kommer författaren att gå igenom bakgrund, problemdiskussion, syfte och 

forskningsfrågor. Det kommer även att innehålla tidigare forskning, avgränsningar samt en 

disposition av rapporten. 
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1.1 Bakgrund  
Integrationsplattformar för hälsa- och sjukvård är ett intressant område på grund av dess 

komplexitet. Det finns olika faktorer som bidrar till komplexiteten, däribland räknas den 

politiska styrningen inom varje landsting (Center för eHälsa i samverkan, 2012). Varje läns 

invånare har möjlighet att påverka vilka politiker som ska styra landstinget. Dock är 

politikerna i sin tur styrda utav de förordningar och lagar som fattats av staten 

(Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2007). Därtill kommer hantering av känslig data 

som regleras av sekretessregler, samt efterfrågan på bättre vård kopplad med ständiga 

budgetbesparingar (Center för eHälsa i samverkan, 2012). 

 

År 2006 publicerades den första Nationella IT-strategi för vård och omsorg, ett dokument som 

för första gången bekräftar ett behov för IT integration när det förklarar Statens syfte att 

etablera gemensamma riktlinjer för IT relaterade tjänster. (Socialdepartementet, 2006) Över 

de senaste tio åren, i och med ny teknologi och därför nya användarbehov, har man på 

nationell och regional nivå jobbat med utveckling av integrerade e-tjänster. Dessa tjänster har 

för syfte att tillåta patienter, hälso- och sjukvårds personal samt beslutsfattare att ta till sig av 

relevant information angående vården. Meningen med implementering av integrationssystem 

förenkla patientmobilitet över regionala gränser och att vårdkvaliteten förbättras 

(Socialdepartementet, 2010).  

 

Som det är nu så finns det en nationell tjänsteplattform (NTP) på plats som administreras av 

Inera, ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Inera har utvecklat ett så 

kallad tjänsteorienterad arkitektur (bättre känd som SOA - Service Oriented Architechture) 

(Inera, 2015), där system som ursprungligen har utvecklats oberoende av varandra kan 

kommunicera genom användning av standardiserade protokoll via en Enterprise Service Bus 

(ESB) (Center för eHälsa i samverkan, 2012). NTP är alltså en ESB för Svensk 

vårdverksamhet. Men man måste skilja NTP från olika regionala tjänsteplattformar (RTP), 

som också är ESBs, men som används av individuella enskilda vårdsregioner och landsting. 

Dock är alla RTP integrerade med NTP, vilket gör det mjöligt att överföra vårdinformation 

på regional samt nationell nivå (ibid). 

 

1.2 Problemdiskussion 
I Sverige har vi en förvaltningsmodell som bygger på decentralisering, det innebär bland annat 

att verksamhetsbeslut ska vara belägna så nära de berörda människorna som möjligt. 

Decentraliseringen gör det även möjligt att på ett mer effektivt sätt använda befintliga resurser 

eftersom det går att anpassa verksamheter utifrån existerande förutsättningar. 

(Regeringskansliet, 2008) 

 

I dagsläget är fortfarande hälso- och sjukvården i Sverige uppdelad i 21 regioner medan allt 

fler myndigheter väljer att slås samman till en. (Regeringskansliet, 2008) Exempel på 

myndigheter som valt att skippa uppdelningen och slagits ihop till en myndighet är 
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försäkringskassan, skatteverket och polisen. Anledningen har varit för att skapa en mer 

enhetlighet i verksamheten, vilket gör att flertalet frågor gällande hälso- och sjukvården dyker 

upp. Ser vårdinsatsen olika ut beroende på vart i landet man befinner sig eftersom tillgången 

till resurser är olika beroende på landsting? Ett större landsting får en större del av 

skatteresurserna i jämförelse till ett mindre landsting.  

 

Hälso- och sjukvården har varit några steg bakom gällande digitaliseringen i samhället men 

försöker allt mer komma ikapp. Patienter och vårdgivare vill att det ska finnas allt fler tjänster 

tillgängliga, dock är det inget våra vårdsystem hinner med att uppdatera eller kan ta 

kostnaderna vid nya system. Det ställs helt enkelt att högre krav och förutsättningar eftersom 

det sker ständiga förändringar. Det är här integrationsplattformarna kommer in, som gör det 

möjligt för de olika systemen att kopplas samman och förenkla digitaliseringen inom hälso- 

och sjukvården.  

 

Det finns en rad olika integrationsplattformar med olika egenskaper ute på marknaden vilket 

gör det intressant för författaren att studera hälso- och sjukvårdens investeringar av 

integrationsplattformar, för att ta reda på avgörande egenskaper vid val av 

integrationsplattform inom regionerna. 

 

1.3  Tidigare forskning  

Karlsson & Lovén (2009) har gjort en liknande studie, som inriktade sig mot Transport & 

logistik och Tillverkande industri inom privat sektor samt segmentet Offentlig sektor vilket 

utgörs av kommuner, landsting och statliga verk. Studien resulterade i att det fanns kulturella, 

strategiska, tekniska, ekonomiska och verksamhetsmässiga faktorer som var av betydelse vid 

investering av integrationsplattform. Det påvisades att det var dem strategiska faktorerna som 

hade störst betydelse, därefter tekniska och verksamhetsmässiga. Den punkt som hade fjärde 

störst inverkan var ekonomin och minst var det de kulturella faktorerna. Det gjordes även en 

jämförelse mellan privat och offentlig sektor, där de tekniska faktorerna hade en större 

påverkan inom privat sektor samt att den offentliga sektorn var mer styrd av ekonomin än den 

privata sektorn (Karlsson & Lovén, 2009).  

 

Gunnarsson (2010) presenterar i sin rapport “Integrationsplattformar i fokus” en jämförelse 

mellan tre olika integrationsplattformar, Microsoft Biztalk, Mule och PalCom. Studien har 

gjort tillsammans med företaget Sigma Exallon där författaren belyser den 

integrationsplattformen som är bäst lämpad till företaget. Enligt Gunnarsson (2010) finns det 

både för och nackdelar med dessa tre olika integrationsplattformar och utifrån vilket 

perspektiv en utomstående väljer att titta på en integrationsplattform finns det tillfällen vissa 

integrationsplattformar lämpar sig bättre än andra. I resultatet redogör Gunnarsson (2010) att 

Microsoft Biztalk är ett mer givet val utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv av den orsak 

att det är många företag som redan har en fungerande Microsoftmiljö. Det innebär att 

licenskostnaden inte skenar iväg jämfört med om man inte redan har vissa komponenter. 

Gunnarsson (2010) beskriver även i sitt resultat att integrationsplattformen Mule oftast passar 
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bättre inom mindre organisationer där det inte krävs att efterfölja vissa policies. De faktorer 

som grundar sig i studien är integrationsplattformarnas funktionalitet, reliabilitet, 

användningsbarhet, effektivitet och underhållsmässighet. Dock är det ingen av plattformarna 

har de bästa förutsättningarna för alla de här faktorerna men för Sigma Exallon är Microsoft 

Biztalk bäst lämpad utifrån företagets behov och resurser. 

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Det huvudsakliga syftet av studien är att skapa en större förståelse för vilka egenskaper som 

är avgörande vid val av integrationsplattform inom hälso- och sjukvården beroende på vilken 

region det gäller. Studiens andra syfte är att undersöka om det finns egenskaper som skiljer 

sig åt beroende på om det är ett mindre respektive större region. Studiens primära och 

sekundära syfte har genererat följande två frågeställningar:  

 

 Vilka är avgörande egenskaper vid val av en integrationsplattform inom ett landsting?  

 Skiljer sig egenskaperna åt beroende på om det är ett större respektive mindre landsting? 

 

1.5 Avgränsning 

I den här studien kommer författaren endast att behandla ur ett verksamhetsmässigt, 

ekonomisk, tekniskt, kulturellt och strategiskt perspektiv. Den empiriska studien har 

författaren valt ut fyra mindre och en större region samt endast att intervjua personer som 

direkt varit med vid val av integrationsplattform eller haft en god insyn. Personerna som 

medverkar kommer innefatta en betydande roll som IT-arkitekt, Enterprisearkitekt eller IT-

direktör. Empiriskt kommer studien endast behandla området hälso- och sjukvård regionalt. 

1.6 Disposition 
Rapporten är uppdelad i följande sektioner: 

 

Inledning: Det här är studiens inledande bitar med bakgrund, problemdiskussion, syfte med 

frågeställningar samt avgränsningar och akronymer.  

 

Teoretisk referensram: I det här kapitlet kommer författaren ge läsaren en överblick över 

vad det är för teorier som studien baseras på. Författaren har tittat utifrån fem olika områden, 

strategiska egenskaper, tekniska egenskaper, verksamhetsmässiga egenskaper, kulturella 

egenskaper och ekonomiska egenskaper. 

 

Metod: I det här kapitlet kommer författaren att redogöra genomförandet av studien. 

Metodkapitlet är uppdelat i olika sektioner enligt; Metodval, Urval av deltagare, Insamling av 

Inledning

Teoretisk
referensram

Metod

Resultat

Analys

Diskussion 
& Slutsats
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teori, Genomförande av intervjuer, Datainsamling, Analysering av data samt Alternativa 

metoder. 

 

Resultat: I det här kapitlet presenteras den empiri som samlats in. Först presenteras 

regionerna i en kortare introduktion som därefter följs av den insamlade empirin. Empirin är 

uppdelad utifrån fem huvudområden, strategiska egenskaper, tekniska egenskaper, 

verksamhetsmässiga egenskaper, ekonomiska egenskaper och kulturella egenskaper.  

  

Analys: Här nedan följer studiens analys utav resultatet som kommer behandlas tillsammans 

med den insamlade teorin. Kommer utföra olika typer av jämförelser och fånga upp relevant 

information utifrån empirin för att belysa forskningsfrågorna. 

 

Diskussion & slutsatser: I det här kapitlet diskuterar författaren sig fram till studiens 

slutsatser, först besvaras forskningsfrågorna och därefter presenteras andra viktiga slutsatser 

samt diskuterar dessa. Som avslutning presenteras förslag på fortsatt forskning. 

 

1.7 Akronymer 
Nedan följer ett antal förkortningar som förklaras: 

 DICOM = Digital Imaging and Communications in Medicine 

 ESB = Enterprise Service Bus 

 HL7 = Healt Level Seven 

 IHE= Integrating the Healthcare Enterprise 

 IT = Information technology  

 IS = Information system 

 SOA = Service Oriented Architecture  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I det här kapitlet kommer författaren ge läsaren en överblick över vad det är för teorier som 

studien baseras på. Författaren har tittat utifrån fem olika områden, strategiska egenskaper, 

tekniska egenskaper, verksamhetsmässiga egenskaper, kulturella egenskaper och ekonomiska 

egenskaper. 
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2.1 Strategiska egenskaper 

 

2.1.1 Verksamhetsstrategi 

Strategi är ett ord med många definitioner och enligt Johnson, Whittington Scholes, Angwin 

& Regnér (2015) är strategi en verksamhets långsiktiga riktning. Beroende på verksamheten 

finns det visioner, företagsvärderingar, mål och verksamhetsuppdrag som är anledningen till 

vad strategierna ska leda fram till (Johnson, et al., 2015). 

Ward & Peppard (2002) menar dock att det är viktigt att skilja på att ha en strategi och att ha 

en strategi som ger ett värde för verksamheten. Att endast ha en strategi utan en riktning gör 

det svårt att exempelvis nå en verksamhets vision. (Ward & Peppard, 2002) 

 

2.1.2 IS strategi 

Informationssystem (IS) strategi bygger på att stödja verksamhetens strategi. Vad det är för 

krav som en verksamhet behöver för att uppnå sina visioner och mål. En IS-strategi är ofta 

överskådliga och går oftast inte in på detalj med hur det ska införas. En verksamhet förmedlar 

sina IT-behov och IS strategin tar fram kraven för att möta behoven. (Ward & Peppard, 2002). 

 

2.1.3 IT strategi 

Jämfört med IS-strategi så går informations teknologiska (IT) strategi mer in på djupet om hur 

IT kan levereras till verksamheten och är mer aktivitetsfokuserad. Är ett instrument för 

verksamheter att utvecklas och skapar nya möjligheter att arbeta på nya sätt eller lättare nå 

sina visioner. (Ward & Peppard, 2002). I figur 1 redogörs sambandet mellan 

verksamhetsstrategi, IS strategi och IT strategi.  

  
Figur 1, Koppling mellan verksamhets-, IS & IT strategi (Ward & Peppard, 2002, s.41) 
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2.1.4 Leverantörsinlåsning 

Genom att använda en leverantörs specifika tjänster, produkter eller teknologi kan det 

resultera i en leverantörsinlåsning. Det här kan vara på grund av att en kund blir beroende av 

en viss leverantör. (Schulz, 2012) Det skapas problem när en kund försöker byta ut IT-system 

eller delar av produkter eftersom kostnaderna som uppstår blir för stor samt att olika 

leverantörer inte skapar interoperabilitet mellan andra leverantörer. Utan en leverantörs 

produkter, tjänster eller teknologi fungerar endast med sina egna vilket gör det svårare att byta 

leverantör. (Williams, Clegg & Dulaney, 2005) 

 

2.1.5 Systemintegration 

Systemintegration syftar till koppling av olika oberoende system så att de ska fungera 

tillsammans. För att bättre förstå systemintegrationsprocesser måste man titta tillbaka i tiden 

då man bara behövde en maskin för att utföra alla arbetsprocesser. I början av datoriseringen 

byggdes applikationer för att klara av specifika uppgifter. Men över decennierna insågs det 

att man behövde fler och fler system och att manuellt mata in samma data på flera olika system 

var ohållbart. Att skrota alla befintliga system och börja om med ett mer centraliserat system 

var inget seriöst alternativ med tanke på ständiga utvecklingen av teknologin och 

organisationer. Man behövde därför få befintliga system att utbyta information mellan 

varandra (Bygstad, Hanseth & Le, 2015).  

 

Det finns inte ett sätt att utföra systemintegration på, utan det kan handla om många olika 

riktlinjer, hårdvaror, programmeringsspråk, plattformar så att ingen integrationsmetod liknar 

en annan. Enligt Masethe, Adewumi & Masethe (2016) så skall den ultimata 

systemintegrationen av data tillåta att lösa kopplingar mellan heterogena datakällor som 

upprätthåller utbyte av data utan att kompromissa åtkomststyrning. Man kan till exempel 

använda SOA för att designa sådana system.  

 

Inom vården finns organisationen Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) som ger anger 

rekommendationer för hur man skall tillämpa olika systemintegrations standarder, 

huvudsakligen DICOM och HL7 (VGR IT Strategisektionen, 2015).  

 

2.1.6 Interoperabilitet 

Interoperabilitet är förmågan att få applikationer att dela information och att den tolkas av 

både mottagande applikation och utsändande applikation på samma sätt. Det förutser en 

applikations förmåga att använda och dela information eller funktionalitet med andra 

applikationer genom en gemensam standard. Det finna två typer av interoperabilitet som är 

relevanta för studien: syntaktisk interoperabilitet och semantisk interoperabilitet. Den 

förstnämnda typen möjliggör interaktion på teknisk nivå medan det sistnämnda möjliggör 

innehållsmässig interaktion. Detta är ett viktigt koncept inom vården, som exemplifieras på 

ett väldigt bra sätt av Ziminski, Demurjian, Sanzi & Agresta (2016). 
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2.2 Tekniska egenskaper 
 

2.2.1 Tekniska protokoll 

Inom hälso- och sjukvården används det specifika standarder, bland annat DICOM och HL7. 

DICOM står för Digital Imaging and Communications in Medicine och är ett 

standardprotokoll. Används mycket inom hälso- och sjukvård för att bland annat skicka 

medicinska bilder tillsammans med relevant information om patienter. Utvecklingen av 

DICOM har resulterat i olika versioner som ser väldigt olika ut. HL7 är en förkortning för 

Health Level Seven och är en meddelandestandard. Används främst för exempelvis 

labbresultat eller patientdata. (Pianykh, 2012) Vissa protokoll är integrerade i en plattform 

eller kan läggas till med hjälp av tredjepartsadaptrar. (Pianykh, 2012) 

 

2.2.2 Service Oriented Architecture  

SOA är ett konceptuellt verktyg för att designa kommunikationsarkitekturer mellan olika 

typer av distribuerade system som reflekterar arbetsprocesserna. Distribuerade system består 

av samling av två eller flera datorer som arbetar självständigt, men som kommunicerar genom 

nätverk och/eller mellanprogramvaror vilket möjliggör koordination av aktiviteter och delning 

av system resurser så att användarna uppfattar systemet som en integrerad applikation.  

 

SOA tjänster är grundade på lösa kopplingar, det vill säga kommunikation som är oberoende 

av speciella gränssnitt, utan man antar att deltagande applikationer är svarta lådor. 

Arkitekturen baseras på verifiering och auktorisering av protokoll, och komponeras av 

federerad och/eller replikerad data. Det är en flexibel lösning som fungerar både på teknisk- 

och verksamhetsnivå eftersom det möjliggör kontinuerlig utveckling i och med att man flytta, 

anpassa, byta ut olika element för att de ska passa in i den ständigt förändrande verkligheten. 

Enligt Erl (2004), är täcks SOA’s principer av följande begrepp: ”återanvändning, statslöshet, 

autonomi, abstraktion, detektion, lös koppling, iordningställning”. Man kan därför skapa en 

central arkitektur som är lättviktig. Inom vården betyder det ett lagrat register av referenser 

till de alla befintliga vårdtjänster.  

 

2.2.3 Enterprise Service Bus 

En ESB är en integrationsplattform som förmedlar tillgång till federerad data. Det är en 

mellanprogramvara som följande funktioner: att hantera meddelanden, transformera data, 

möjliggöra säkra överföringar. ESB integrerar heterogena system genom en händelsedriven 

modell genom publicering det vill säga att den skicka ut meddelanden med relevant data utan 

att det riktas mot specifika mottagare och prenumeration, dvs att applikationer kan 

prenumerera på vissa meddelanden enligt behov. Detta sker genom att applikationerna är 

kopplade med varandra genom en så kallad ”buss” som använder sig av innehållsbaserade 

dirigeringstjänster för kommunikation. Eftersom applikationerna som kommunicerar med 

varandra inte alltid är kompatibla behöver ESB:en transformera data för att skapa semantisk 

och syntaktisk interoperabilitet. Förutom det så hanterar ESB loggning och åtkomsträttigheter 

av olika applikationer (Ziminski et al., 2016).  
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ESB bidrar till ett centralt styre av information på en mindre central arkitektur som är relativt 

billig. Dock finns det potentiella problem med onödig replikering av data på olika system samt 

att det är möjligt att man prenumererar på för många/få meddelanden vilket; kan innebära ett 

överflöd av information som kan bidra till en negativ påverkan på patientvården eftersom det 

saktar ned operationer; eller att man har ett underskott av information som leder till 

exempelvis ofullständig beslutsgrund av bland annat diagnos (Ziminski et al., 2016). 

 

Roshen (2009) menar att en ESB kan beskrivas som en mellanhand som gör det möjligt att 

koppla samman flera olika system istället för att behöva en ”point-to-point” koppling mellan 

alla systemen. Vid mindre företag med exempelvis två system är point-to-point inga större 

problem men vid medelstora till större organisationer med flertal system blir det en hårboll av 

kopplingar. Det går att göra en enkel uträkning av antal kopplingar det skulle bli med hjälp av 

den här ekvationen nedan, där N står för antal system (ibid): 

 

𝑁(𝑁 − 1)

2
 

 

En ESB skalar ner antal kopplingar och är en lösning till point-to-point problemet (Roshen, 

2009). Vid användning av en ESB är systemen inte direkt kopplade med varandra utan går 

igenom bussen, se figur 2. Det behövs endast en koppling per system som går igenom ESB 

vilket drastiskt minskar antal kopplingar vid större mängder av system som ska integreras. 

Exempelvis om det ska integreras 8 system behövs endast 8 stycken kopplingar jämfört med 

om det skulle varit point-to-point, som  skulle generera 28 stycken kopplingar (Roshen, 2009). 

Fördelar med integrera en ESB: 

- Enkel att underhålla och uppgradera 

- En koppling räcker för att integrera med ett flertal system 

- Ger mer flexibilitet till den integrerade strukturen.  

- Hjälper till med transformering av protokoll om applikationerna har olika ex http till 

IIOP 

- Filtransformatering från exempelvis xml till Json. 

Figur 2 - Point-to-point koppling med en ESB (Inera, 2015) 
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Point-to-point fungerar om det är ett – två system men vid fler och större företag är det inte 

lämpligt att inte ha en ESB som löser upp spagettikopplingarna. (Roshen, 2009) 

 

2.3 Verksamhetsmässiga egenskaper 
 

2.3.1 Verksamhetsutveckling 

Det går att dela in verksamhetsutveckling i tre olika nivåer, strategisk-, taktisk- och operativ 

nivå. Det som skiljer nivåerna åt är i vilket led som utvecklingen sker. (Nelke, 2010) Längst 

upp har vi den strategiska nivån, se figur 3, som ledningen ansvarar för eftersom strategisk 

verksamhetsutveckling handlar om att utforma bland annat riktlinjer, policys och långsiktiga 

verksamhetsmål. Att utforma strategier som verksamheten ska följa och sträva efter. (Nelke, 

2010) 

 

Den strategiska nivån ger i sin tur underlag för den taktiska nivån där verksamhetsplaner 

utformas. Här är vi på en mellanchefs nivå och fokus ligger här på implementering av 

strategier som utformats på den strategiska nivån. (Nelke, 2010) 

 

Precis som förgående nivå så är den taktiska nivån ett underlag för den operativa nivån. På 

den operativa nivån handlar det om utveckling av dagliga aktiviteter, processer, 

effektivisering och rutiner. (Nelke, 2010) 

 

  
 

Figur 3, Verksamhetsmodell - Olika nivåer av verksamhetsutveckling (Pearlson & 

Saunders, 2009, s.16) 

 

2.3.2 Verksamhetsplan 

En verksamhetsplan innehåller mål och klara direktiv om vad det är verksamheten ska satsa 

på. Planen kan i sin tur användas till att utvärdera och granska för att se om verksamheten 

lyckats nå sina mål. (Nelke, 2010) Verksamhetsplanen och budgeten är en regionens viktigaste 

styrdokument och ramar in vad regionen ska uppnå. Ett styrdokument är vägledande för att 

en region ska ta sig framåt. (Region Skånes budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 

2018-2019) 

 

Strategisk 
nivå

Taktisk nivå

Operativ nivå
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2.4  Kulturella egenskaper 

 

2.4.1 Organisationskultur i offentlig sektor 

Enligt Christensen (2007) handlar organisationskultur om informella normer och värderingar 

som i en organisation utvecklas i den dagliga verksamheten. De informella bitarna kan i sin 

tur bli en viktig del och påverka organisationen på olika sätt, exempelvis vid beslutsfattande.  

 

Informella normer är något där det inte finns några mål eller regler formulerade men en 

organisation kan även ha formella normer som har ett syfte för att uppnå vissa mål och regler. 

Dessa kan man ofta hitta i organisationsscheman och jobbannonser. I den offentliga sektorn 

är det viktigt att skilja dessa åt eftersom de har en påverkan på varandra (Christensen, 2007).  

 

När man pratar om organisationskultur så är ett återkommande citat att det ”sitter i väggarna” 

(Christensen, 2007, s.38). Genom att en person socialiserar med sina kollegor kommer 

personen lära sig vilken organisationskultur det finns i organisationen och själv börja tänka 

utefter den (Christensen, 2007).  

 

I den offentliga sektorn finns det vissa skillnader jämfört med den privata sektorn som den 

offentliga sektorn måste ta hänsyn till. Christensen (2007) hävdar att det finns tre skillnader 

som den offentliga sektorn måste ta hänsyn till jämfört med den privata sektorn.  

 

Den första skillnaden är att den offentliga sektorn måste ha en betydligt bredare uppsättning 

av normer och värderingar. Eftersom den offentliga välfärden, demokratiska övervägande och 

konstitutionella värden måste vägas in vid upprättningen. Andra skillnaden är att ledarna inom 

den privata sektorn endast ansvariga för en speciell grupp jämfört med den offentliga sektorn 

där ledarna ansvar för medborgare och väljare. Den tredje skillnaden förklarar Christensen 

(2007) om vikten av öppenhet, transparens, jämställdhet, opartiskhet och förutsägbarhet inom 

den offentliga sektorn i motsats till den privata sektorn. 

 

En organisation med en organisationskultur som har en klar riktning och tydliga mål kommer 

se effekter ske internt. De anställda känner att dem är delaktiga och utför något meningsfullt 

som i sin tur förbättrar kvalitén i organisationen (Christensen, 2007). 

 

2.4.2 Integration Competency Center 

Ett ICC är precis som det låter, ett kompetenscentrum för integrationer. I en organisation är 

kompetensen många gånger inte på en och samma plats utan fördelad runt om i verksamheten. 

Tanken bakom ICC är att samla in all kompetens som rör integration för att på ett mer effektivt 

sätt utnyttja det. Uppkomsten och användandet av ICC har utvecklats allt mer på grund av en 

ökad komplexitet och ett krav att hantera ett större antal integrationer (Schmidt & Lyle, 2005). 

Några av fördelarna som Schmidt & Lyle (2005) beskriver är att reducera kostnader, förlänga 

värdet av föråldrade system, få en ökad kontroll men även skynda på förändringar. 
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2.5 Ekonomiska egenskaper 
 

2.5.1 Ekonomisk nytta vid IT investeringar 

IT är en kostnad som innebär stora utgifter för en verksamhet vilket leder till att det är många 

egenskaper som behöver vägas in innan några större beslut kan fattas, bland annat den 

ekonomiska frågan. Det är en ökande kostnad beroende hur centraliserat systemet som behövs 

bytas ut eftersom det kräver allt mer arbete (Lundberg 2009).  

 

Verksamheter ställs inför nya krav vilket kan genereras till att ett stort beslut behövs ta, 

antingen att anpassa de nuvarande systemen eller att investera i ett nytt system. Det som lätt 

glöms bort är alla kostnader som uppstår för att anpassa det nuvarande systemet (Lundberg 

2009). 

 

2.5.2 ROI vid IT investeringar 

Return on investment (ROI) är ett bra sätt för att beräkna nyttan av en investering. Om det är 

en lönsam investering samt hur lång tid det tar innan man kan förvänta sig att göra 

kostnadsbesparingar. (Lundberg, 2009) 
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3. METOD 
 

I det här kapitlet kommer författaren att redogöra genomförandet av studien. Metodkapitlet 

är uppdelat i olika sektioner enligt; Metodval, Urval av deltagare, Insamling av teori, 

Genomförande av intervjuer, Datainsamling, Analysering av data samt Alternativa metoder. 

 

 
 

 

 

Metodval

Val av 
deltagare
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3.1  Metodval 

Valet av metod föll i hur forskningsfrågan skulle besvaras, vid frågeställningar som innehåller 

frågeordet ”hur” eller ”varför” finns det ett flertal relevanta forskningsmetoder. Den mest 

använda är fallstudier, fast ett experiment samt historisk strategi är likaså likvärda metoder 

(Yin, 2003). Den här studien syftar på att undersöka hur det ser ut idag samt framtida 

önskvärda egenskaper vilken resulterar i att fallstudier är den valda metoden. Både flexibilitet 

och möjligheter skapas genom att välja fallstudier som metod när det är en mer komplex 

frågeställning. (Merriam, 1994) 

 

3.2  Urval av deltagare 

Vid urvalet av deltagare valde författaren att hitta de rätta deltagarna genom att utnyttja sitt 

kontaktnät ifrån uppdragsgivaren Tieto. Totalt har det planerats in 5 intervjuer med olika 

beslutsfattare inom de olika landstingen. Urvalet av landsting har gjorts beroende på storlek 

på dess region, från de större landstingen fick författaren tag på en respondent och i de mindre 

landstingen fick författaren tag på 4 respondenter. 

 

Alla deltagare har mottagit skriftlig information om studiens syfte samt hur informationen de 

delar med sig kommer att behandlas.  

 

3.3  Insamling av teori 

För att hitta relevant teori har författaren valt att använda sökverktyget Google Scholar och 

hämtade in intressanta vetenskapliga artiklar från följande databaser: International Journal on 

Advances in Information Sciences and Service Sciences, Journal of management information 

systems, Information Systems Research, Scandinavian Journal of Information Systems. De 

sökord som användes i studien var enligt följande: Healthcare, E-Health, Enterprise Service 

Bus, Interoperability, Service Oriented Architecture, Systems Integration.  

 

Det samlades även in icke akademiska referenser från relevanta rapporter från bland annat 

ineras men även regeringens hemsida.   

 

3.4  Genomförande av intervjuer 

Författaren valde för den här studien att genomföra semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Valet föll på den här metoden eftersom den låter deltagarna att svara på 

sitt egna sätt men även ge utrymme för ytterligare frågor som dyker upp under intervjuns gång.  

 

Det skapades ett antal intervjufrågor som en mall för att utföra de semistrukturerade 

intervjuerna och bygger på existerande teorin tillsammans med integrationsteamet på företaget 

Tieto. Intervjumallen fokuserade på hur regionernas val av integrationsplattform gick till 

utifrån olika områden för att ta reda på vilka de avgörande egenskaperna är. Av ekonomiska 



Jasmine Ceder 

 

 

[ 16 ] 

 

  

skäl genomfördes intervjuerna via telefon och det utgavs även utrymme för vidare e-mail 

kontakt gällande vidare frågor. 

 

3.4.1 Datainsamling 

För att försäkra sig om att alla frågorna var begripliga utfördes en testintervju med en 

oberoende person innan författaren tog sig an de riktiga deltagarna i studien. Genom att 

genomföra en testintervju kan man identifiera om det är något som bör ändras samt att 

intervjuledaren blir mer bekväm i sin situation.  

 

Författaren var intervjuledare och varje intervju pågick ungefär 40-60 minuter. Intervjuerna 

startade med en kort beskrivning av studien samt syfte och problem. Därefter ställdes frågor 

utifrån intervjumallen och deltagaren uppmanades svara fritt på frågorna. Samtliga intervjuer 

spelades in för vidare dataanalys.   

 

3.4.2 Analysering av data  

Efter att all data är insamlad valde författaren att genomföra en deduktiv tematisk analys. Den 

deduktiva inriktningen låter författaren utifrån existerande teori redan innan analysen för att 

finna vilka teman som ska användas, till skillnad från den induktiva inriktningen som finna 

teman iterativt under bearbetning av data. Den tematiska analysen innehåller tre delar, vilka 

är följande: transkribering, analytiskt arbete och identifiering av olika teman samt 

underteman. I den första delen, transkribering, omvandlade ljudinspelningarna till textform. 

Med tanke på att intervjuerna utfördes via telefon valde författaren att inte anteckna och vara 

lyhörda till hur ord uttrycktes eftersom det kunde ske missuppfattningar.  

 

I det analytiska arbetet gick författaren igenom det data som samlats in för att kunna dra ut 

kontenta ifrån texterna och därefter skapa olika möjliga underteman. Analysen handlade om 

att identifiera likheter, olikheter och vad som sticker ut. För att det inte skulle bli en förvrängd 

framställning gentemot de ursprungliga data vid framförandet av de olika teman, gjorde 

författaren ständiga kontroller och jämförelser. Varje undertema namngavs och det här var en 

iterativ process. Själva kodningen utav data gjordes genom att skriva ut alla intervjuer och 

använda färger. Färgerna hjälpte till att se exempelvis likheter mellan olika regioner. 

 

3.5 Alternativa metoder 
Författaren valde att inte utföra enkäter eftersom det kan bidra till att det blir väldigt ledande 

svar. Samt att det oftast ska hållas kort för att man ska få en hög svarsfrekvens. Det gjordes 

heller inte några observationer eftersom det främst tittar på beteende vilket i det här fallet inte 

är nödvändigt och det hade inte heller varit möjligt av ekonomiska skäl.  
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Det var endast individuella intervjuer som utfördes och inte fokusgrupper eftersom det inte 

kommer generera lika djup intervju och lätt att kunskap faller bort. På grund av att deltagarna 

som intervjuas helt enkelt kan glömma bort vad de skulle berätta när någon annan pratar. 

 

3.6  Metoddiskussion 
På grund av det faktum att författaren endast genomfört fem intervjuer istället för med alla 21 

landsting runt om i Sverige kan det ha en negativ inverkan på validiteten till viss del. Om det 

finns ett större omfång av regioner hade haft möjligheten att delta hade det blivit en mer 

korrekt studie.  

 

Det kunde även ha blivit viss påverkan på Regionerna genom att dem fick tillgång till 

intervjuerna innan eftersom författaren ville att dem skulle ha möjlighet att titta upp äldre 

information. Författaren kunde ha fått andra typer av svar om respondenterna inte hade fått 

frågemallen i förväg.  

 

Det finns en ökning i reliabiliteten genom att alla intervjuer är inspelade vilket gjorde att det 

var lättare att återge exakt vad som sagt.  
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4. RESULTAT 
 

I det här kapitlet presenteras den empiri som samlats in. Först presenteras regionerna i en 

kortare introduktion som därefter följs av den insamlade empirin. Empirin är uppdelad 

utifrån fem huvudområden, strategiska egenskaper, tekniska egenskaper, 

verksamhetsmässiga egenskaper, ekonomiska egenskaper och kulturella egenskaper.  
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4.1 Presentation av respondenterna  
Som grund för den här studien utfördes fem intervjuer mellan den 3-18 april 2017.  

 

4.1.1 Mindre landsting 

När vi pratar om mindre landsting så ser vi till dess storlek i regionen. Enligt SCB () så är det 

övriga regioner än Stockholm, Västra Götaland och Skåne.  Region 1-4 representerar de 

mindre landstingen, region 1 och region 2 använder sig utav Microsoft BizTalk medan region 

3 använder Mule. Region 4 använder sig utav Ensemble.  

 

 Respondent 1 arbetar som IT-arkitekt inom Region 1.  

 Respondent 2 arbetar som Enterprisearkitekt inom Region 2.  

 Respondent 3 arbetar som IT-direktör inom Region 3. 

 Respondent 4 arbetar som Enterprisearkitekt inom Region 4. 

 

4.1.2 Större landsting 
Region 5 representerar de större landstingen och använder sig utav Microsoft BizTalk. 

 

 Respondent 5 arbetar som IT-arkitekt inom Region 5. 

 

4.2 Strategiska egenskaper  
Region 1 

Respondent 1 förklarar att kunna lösa upp leverantörsberoendet i det långa loppet gör det 

möjligt för region 1 att få en bättre förhandlingssituation. Verksamheten får en större 

förståelse för vilket jobb det krävs för att tillhandahålla integrationerna. Att kunna minska 

användningen av point-to-point kopplingar mellan system utan att allt ska gå igenom 

integrationsplattformen. Det skapar en förutsättning att arbeta mer strukturerat. 
 

Region 2 

Inom region 2 berättar respondent 2 att leverantörsinlåsningen är något regionen vill lösa upp 

för att få större förståelser vid upphandlingar. Respondent 2 nämner att 

integrationsplattformen gör det möjligt att koppla upp mot nationella tjänsteplattformen för 

att få tillgång till journalsystemet.  
 

Region 3 

Respondent 3 säger att förvaltningsbarheten av integrationsplattformen påverkade valet, att 

integrationsplattformen ska vara lätt att underhålla. Samt att automatisk dokumentation skulle 

vara tillgängligt på grund av ha möjligheten att gå tillbaka vid stora förändringar. Respondent 

3 påpekar även möjligheten till att kunna bygga upp en egen kompetens och utvecklas men 

däremot ha möjligheten till stöd från extern kompetens.  
 

Region 4 

Region 4 har av intresse att följa den nationella tjänsteplattformen eftersom det är kopplat med 

journalsystemet. Respondent 4 nämner att regionen vill skapa möjlighet att arbeta mer 

anpassat mot hälso- och sjukvården. Att ha en integrationsplattform som klarar av att hantera 

flera anrop parallellt, är extremt mycket snabbare och kan hantera mycket fler protokoll. Det 

blir en mer flexibel integrationsplattform.  
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Region 5 

Respondent 5 förklarar att region 5 sedan tidigare har ett avtal med Microsoft samt redan 

använder sig av Microsofts komponenter vilket gjorde att det blev mer fördelaktigt att välja 

Microsoft BizTalk än de övriga leverantörerna. Möjligheten till kompetensutveckling, få tag 

i ny kompetens och även resurser var saker som övervägdes. Respondent 5 säger att det blir 

enklare att ansluta till den nationella tjänsteplattformen. 

 

4.3 Tekniska egenskaper  
Region 1 

Respondent 1 förklarar att det ska finnas stöd för verksamhetens behov, antingen om det är 

inbyggda protokoll i integrationsplattformen eller kan implementeras med hjälp av tredjeparts 

adaptrar. Det kan vara ett sätt att lösa ett problem och gå runt problemet även om det uppfattas 

som vanskligt.  
 

Respondent 1 nämner tillgång till extern kompetens och kunna avropa konsulter utan problem 

vid behov. Ibland krävs det att kunna ta in extra konsulter med kompetens inom 

integrationsplattformen. Vissa plattformar som är mer specifika är svårare att hitta konsulter 

eller endast möjligtvis begränsad till en person som kan bli dyrt.  
 

Region 2 

Stöd för tekniska protokoll är vad region 2 tittar efter menar Respondent 2, bland annat 

DICOM. Även om det inte är integrerat i integrationsplattformen är det möjligt att integrera 

med tredjeparts komponenter. Det ska vara kompatibelt med vad regionen redan har.  

Tillgången till kompetens, både internt och externt är av vikt för att inte vara en obskyr 

integrationsplattform. Det ska vara möjligt att utbilda personalen i regionen samt ha möjlighet 

att ta in extern personal.  
 

Region 3 

Respondent 3 berättar att deras tidigare plattform hade svårt att anropa konsulter som kunde 

den vid behov och därför är möjligheten till stöd från externa konsulter något som påverkar 

valet för region 3. Även stöd för tekniska protokoll så som DICOM och HL7 hade regionen 

som krav menade respondent 3. Versionshanteringen av DICOM var inte alls som regionen 

hade tänkt och var något som fick byggas till vid sidan av.  
 

Region 4 

Respondent 4 menar att stödet för bland annat DICOM och HL7 som är väsentligt inom hälso- 

och sjukvården och var inget region 4 ville prioritera bort. Respondent 4 förklarade även att 

regionen ville kunna minska behovet utav tredjepartskomponenter men ändå kunna tillgodose 

det behov som behövs. Det var dessutom lockande med en hög prestanda på 

integrationsplattformen, bra på att hantera väldigt stora mängder data snabbt samt kunna 

hantera flera parallella anrop samtidigt.  
 

Region 5 

Respondent 5 trycker även på vikten av att få stöd av de tekniska protokollen och tycker inte 

att det är några problem att använda sig utav tredjeparts adaptrar, det är endast viktigt att se 

det ur ett förvaltningsperspektiv. Att desto fler adaptrar, desto mer komplext blir det att hålla 

koll vid uppdateringar. 
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4.4 Verksamhetsmässiga egenskaper  
Region 1 

Respondent 1 förklarar att förmågan att kunna övervaka integrationer på ett bättre sätt, se 

samverkan mellan olika flöden och på så sätt skapa allt mer effektivare integrationer. Vad som 

också är viktigt för region är att tillgängliggöra information vid behov för verksamheten. 

Verksamhetskritiska system måste alltid fungera och får inte ligga nere eftersom det blir 

enorma konsekvenser. Leverantörer som inte lever upp till den standard har valts bort eftersom 

då är integrationsplattformen tillräckligt bra. Exempelvis vid labbflöden är det extra viktigt 

menar respondent 1.  
 

Region 2 

Respondent 2 berättar att det är viktigt att ha möjlighet till att ha avtal med en kort inställelsetid 

där leverantören är snabbt på plats om det uppstår problem med verksamhetssystem. 

Förmågan att kunna övervaka sina integrationer är av vikt för att få kontroll över 

informationsflödet menar respondent 2.  
 

Region 3 

Respondent 3 säger att möjligheten till att dra ner på risken för att verksamhetskritiska system 

ska sluta fungera. Regionen är så pass beroende utav att det måste fungera alla dagar i veckan. 
 

Även möjligheten att minska risken för att felaktig information matas in i systemen genom att 

stoppa filerna och att dem ska korrigeras. Respondent 3 förklarar även att regionen har som 

ambitionen att sjukvårdspersonal ska kunna åtgärda felet i informationsöverföringen.  
 

Region 4 

Förmågan att kunna övervaka integrationer på ett bättre sätt berättar respondent 4.  

Region 4 förklarar även möjligheten att möta behoven anpassat mot hälso- och sjukvård men 

ändå ha samma förmåga som vanliga integrationsplattformar har.  
 

Region 5 

Att ha större stabilitet och övervakning av integrationer på ett mer enhetligt sätt nämner 

respondent 5. Just för att minska antalet integrationer och inte ha en lika komplex miljö 

eftersom det leder till mer effektivare integrationer.  

 

4.5 Kulturella egenskaper  
Region 1 

Enligt respondent 1 passade Microsoft bättre in i regionens systemmiljö dels eftersom det 

fanns viss vana vid Microsofts produkter sedan tidigare även om kompetensen inom regionen 

mestadels låg i java. 

 

Region 2 

Respondent 2 förklarade att all kompetens låg inom Microsoft vilket gjorde att vågskålen till 

viss del vägde över till dess fördel. Dels eftersom region 2 har mer vana att arbeta i Microsofts 

systemmiljö än andra leverantörers.  

 

 



Jasmine Ceder 

 

 

[ 22 ] 

 

  

Region 3 

För region 3 nämner respondent 3 att för regionen är det viktigaste egenskaperna kulturellt att 

det är ett gott stöd och att det finns en potential i integrationsplattformen.  

 

Region 4 

Respondent 4 menar att region 4 främst är Microsoft baserad men att valt att gå ifrån det för 

att välja en integrationsplattform som är mer inriktad mot hälso- och sjukvårdsperspektivet.  

 

Region 5 

Microsoft hade sedan tidigare ett avtal med region 5 förklarar respondent 5. Avtalet skapade 

fördelar i form av ekonomiska vinster samt att regionen redan haft många av deras 

komponenter. På grund av det har regionen även viss vana att arbeta i Microsofts systemmiljö.  

 

4.6 Ekonomiska egenskaper  
Region 1 

Respondent 1 förklarar att region 1 utgår ifrån “pris per prestanda”. Med det menar 

respondenten att regionen inte är en av dem större landstingen och därför inte behöver lika 

mycket kapacitet. Utan regionen kan vara mer prismedvetna och lösa behoven men inte mer 

än så.   
 

Region 2 

Respondent 2 berättar att dem är hårt styrda av sin ekonomi och är en av bitarna som minst 

går att kompromissa med. Speciellt initialkostnaden av integrationsplattformen. 
 

Region 3 

Respondent 3 nämner att region 3 utgår ifrån sin budget men betalar hellre lite mer, dock inom 

rimliga gränser. Även möjligheterna att kostnader kan reduceras på lång sikt för underhåll av 

integrationsplattformen. 
 

Region 4 

Respondent 4 menar att region 4 inte valde den dyraste eller billigaste integrationsplattformen 

utan valde att se utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Möjligheten till att kunna påvisa 

kostnadsbesparingar genom avveckla den äldre integrationsplattformen och implementera den 

nya. 
 

Region 5 

Respondent 5 nämner att på grund av att region 5 sedan tidigare har ett avtal med Microsoft 

och därför inte behövde betala licens för vissa komponenter eftersom region 5 redan hade 

implementerat dessa. Avtalet var så pass fördelaktigt att det vägde över mer. Regionen så även 

fördelar ekonomiskt genom att kunna återanvända sin personal och personalresurser för att 

minska utbildningstid. 
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5. ANALYS 

 
Här nedan följer studiens analys utav resultatet som kommer behandlas tillsammans med den 

insamlade teorin. Kommer utföra olika typer av jämförelser och fånga upp relevant 

information utifrån empirin för att belysa forskningsfrågorna. 
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5.1 Strategiska egenskaper 
Schulz (2012) förklarar att en leverantörsinlåsning sker i samband med att endast använda en 

leverantörs specifika tjänster, produkter eller teknik. Två av respondenterna menar att kunna 

lösa upp beroendet av en leverantör i det långa loppet gör det möjligt för regionerna att få en 

bättre förhandlingssituation. Verksamheten får en större förståelse för vilket jobb det krävs 

för att tillhandahålla integrationerna men även vid upphandlingar. En annan region förklarar 

att de har ett avtal med en leverantör och att det blir mer fördelaktigt för dem att fortsätta 

investera därifrån. William et al. (2005) nämner att till stor sannolikhet är i det fasen att byta 

ut delar eller system eftersom det blir enorma kostnader. Att ha ett avtal med en leverantör 

kan dock även vara mer fördelaktigt eftersom man kan slippa licenskostnad för vissa 

komponenter som verksamheten redan använder. 

 

Verksamhetsstrategi innehåller beslut gällande verksamheten och bygger på mål och 

verksamhetsuppdrag. (Ward & Peppard, 2002) Två av respondenterna förklarar att den största 

anledningen till val av integrationsplattform är att kunna följa den nationella 

tjänsteplattformen. Just för att få tillgång till journalsystemet. 

 

Systemintegration bygger på att oberoende system ska kunna fungera och utbyta information 

med varandra enligt Bygstad, Hanseth & Le (2015). En av respondenterna berättar att för att 

skapa ett mer strukturerat sätt att arbeta behöver man kunna minska användningen av point-

to-point kopplingar mellan system. Eftersom det blir en komplex systemmiljö. Roshen (2009) 

menar att vid införandet av en integrationsplattform minskar drastiskt antalet kopplingar och 

det behövs endast en koppling per system. 

 

Möjligheten till att ha automatisk dokumentation menar en av respondenterna påverkar valet 

på grund av att det bli enklare att gå tillbaka vid förändringar. Samma respondent nämner även 

möjligheten till att bygga upp en egen kompetens inom integrationsplattformen men att det 

också ska vara tillgängligt att finna extern kompetens. 

 

En integrationsplattform har ett flertal fördelar men i många fall att den är enkel att underhålla 

och uppdatera menar Roshen (2009). Förvaltningsbarheten inom en integrationsplattform är 

av vikt berättar en av respondenterna. En respondent förklarar även att ha en 

integrationsplattform som är anpassad för hälso- och sjukvården kan göra det lättare att arbeta 

mer nära med verksamheten med stöd för de tekniska bitarna samt att den exempelvis har en 

högre prestanda och möjligheten att hantera flera parallella anrop samtidigt. 

 

Sammanfattning av strategiska egenskaper 
 Vill lösa upp leverantörsinlåsning 

 Kunna koppla upp sig mot den nationella tjänsteplattformen 

 Undvika point-to-point kopplingar 

 Automatisk dokumentation 

 Möjlighet att kunna bygga upp kompetens 

 Lätt att underhålla 

 Avtal med leverantör 

 Anpassad för hälsa och sjukvård 
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5.2 Tekniska egenskaper 
Enligt Pianykh (2012) är DICOM och HL7 en standard som är vanlig inom hälso- och 

sjukvården. DICOM gör det möjligt att skicka över medicinska bilder och HL7 används för 

exempelvis labbresultat. En av respondenterna menar att dem har fullt stöd för de tekniska 

protokollen medan tre av respondenterna implementerar protokollen via adaptrar. Vilket för 

en av dem tre respondenterna inte var något problem men som dock kan bli komplext om man 

inte håller koll. De andra två av tre respondenterna tycker att det är vanskligt men ser det som 

ett sätt att lösa ett problem.  

 

Fyra av dem fem respondenter förklarar vikten av att ha tillgång till extern kompetens vid 

behov. En av respondenterna förklarar att det även ska vara möjligt att kunna utbilda sin egen 

personal. En annan respondent var mer intresserad utav ha en mer specificerad plattform mot 

hälso- och sjukvård där möjligheten till extern kompetens inte är lika enkel. Rochen (2009) 

förklarar att vid stora organisationer med flertalet system som är point-to-point kopplade blir 

det en komplex miljö och även påverkar prestandan. En av respondenterna förklarar att en hög 

prestanda med möjlighet till flera parallella anrop samtidigt för att tillgodose regionens behov.  

 

Sammanfattning av tekniska egenskaper 
 Kunna integrera tredjeparts adaptrar 

 Stöd för specifika tekniska protokoll, exempelvis DICOM och HL7 

 Tillgång till extern kompetens vid behov 

 Kunna koppla samman med vårdsystemet 

 Minska behovet av tredjeparts komponenter/adaptrar 

 Hög prestanda på plattformen 

 

5.3 Verksamhetsmässiga egenskaper 
Samtliga respondenter beskrev på olika vis att integrationsplattformen ska leda till att förbättra 

förmågan att hantera integrationer. I två av fallen menade respondenterna att ha en bättre 

övervakning genom att se likheter mellan olika flöden. Även att kunna koppla samman och 

möjligtvis minska antalet integrationer för att skapa mer effektiva integrationer. Val av IT sker 

på en taktisk nivå där den strategiska nivån kommer med långsiktiga mål som kan uppnås med 

hjälp av tekniken enligt Nelke (2010). Två av respondenterna nämner även att minska risken 

för att verksamhetskritiska system ligger nere eftersom regionerna hanterar många känsliga 

flöden. Konsekvenserna kan bli förödande om systemen ligger nere och regionerna är 

beroende utav att det fungerar dygnet runt. En annan respondent menar att regionen vill 

minska risken att felaktig information skickas in i ett annat system och stoppar filerna för att 

korrigerar. Samma respondent förklarar även möjligheten att låta sjukvårdspersonal ta hand 

om att åtgärda felet i informationsöverföringen.  
 

Sammanfattning av verksamhetsmässiga egenskaper 

 Minska risken för att verksamhetskritiska system ligger nere 

 Minska antalet integrationer 

 Tillgängliggöra information vid behov för verksamheten 

 Möjlighet att involvera sjukvårdspersonal för utföra enkla åtgärder 

 Minska risken för att felaktig information skickas in i ett annat system 
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 Förbättra förmågan att hantera integrationer 

 

5.4 Kulturella egenskaper 
En av respondenterna uttryckte sig att Microsofts produkt passade bäst in i deras systemmiljö 

och två andra menade att regionen hade en vana i Microsoft som systemmiljö och dessa 

värderingar vägde tyngre än att investera i ett mer anpassat system för hälsa och omsorg. 

Christensen (2007) beskriver att organisationskulturen utvecklas i den dagliga verksamheten 

och att även informella normer och värderingar påverkar vid beslutsfattande. Även om det 

inte finns något formellt om att välja Microsoft som inom organisationen.  En 

organisationskultur ”sitter i väggarna” (Christensen, 2007, s.38) och i vissa fall kan ha en 

inverkan på beslutet. En annan respondent menade att det behövdes en plattform som skulle 

vara trygg för organisationen och ge ett bra stöd med god potential. Den offentliga sektorn 

måste ta hänsyn till en betydligt bredare uppsättning av normer och värderingar. Den 

offentliga välfärden, demokratiska övervägande och konstitutionella värden måste vägas in.  

 

Sammanfattning av kulturella egenskaper 

 Vana i systemmiljön 

 Viss leverantör passade bäst in  

 En plattform med god potential 

 

5.5 Ekonomiska egenskaper 
Lundberg (2009) menar att budgeten vid IT-investeringar är en egenskap som ofta påverkar 

val av beslut och är något som verksamheterna måste förhålla sig till. Samtliga respondenter 

var överens om att regionerna är styrda utav sin ekonomi. En av respondenterna menade att 

deras region var prismedvetna och inte intresserade utav mycket kapacitet utan att 

integrationsplattformen ska lösa regionens behov men inte mer än så, “pris per prestanda”. En 

annan respondent menade att regionen inte alls kunde tumma på sin budget och därav fick 

kompromissa med andra bitar. Medan två andra respondenter kände att dem hade utrymme 

att kunna betala lite mer för att exempelvis få mer anpassat till hälso- och sjukvården eller för 

att kunna se större kostnadsbesparingar på lång sikt i form av underhåll.  

 

För att beräkna nyttan utifrån om det är en lönsam investering med kostnadsbesparingar tar 

tid men viktigt att lägga med i sina beräkningar. (Lundberg, 2009) En av respondenterna 

menade att kunna påvisa kostnadsbesparingar genom att implementera en ny 

integrationsplattform och avveckla den äldre plattformen hade påverkan i val av 

integrationsplattform. En annan av respondenterna tog upp att dem redan hade ett tidigare 

avtal med en leverantör vilket medförde att licenskostnader minskade och på så sätt blev det 

även mer fördelaktigt att välja den leverantören.  

 

Sammanfattning av ekonomiska egenskaper 

 Möjlighet att påvisa kostnadsbesparingar 

 Hårt styrda över ekonomin 

 Pris per prestanda 
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6. DISKUSSION & SLUTSATSER 
 

I det här kapitlet diskuterar författaren sig fram till studiens slutsatser, först besvaras 

forskningsfrågorna och därefter presenteras andra viktiga slutsatser samt diskuterar dessa. 

Som avslutning presenteras förslag på fortsatt forskning. 

 

 

 

 

 

 

Vilka är avgörande egenskaper vid val av integrationsplattform 
inom ett landsting? 
 

 

 

 

 

Hur skiljer sig egenskaperna åt beroende på om det är ett större 

respektive mindre landsting? 
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6.1 Diskussion & slutsatser 
Varje region tar beslut över sin egna IT hantering och med hjälp av den här studien ville 

författaren titta närmare på vilka avgörande egenskaper det är vid val av integrationsplattform 

inom hälso- och sjukvården. För att besvara syftet att skapa en större förståelse för vilka 

egenskaper som är avgörande vid val av integrationsplattform inom hälso- och sjukvården 

beroende på vilken region det gäller samt syftet att undersöka om det finns egenskaper som 

skiljer sig åt beroende på om det är ett mindre respektive större region har författaren 

identifierat följande avgörande egenskaper under varje huvudtema:  

 

Strategiska egenskaper: 

 Vill lösa upp leverantörsinlåsning 

 Kunna koppla upp sig mot den nationella tjänsteplattformen 

 Undvika point-to-point kopplingar 

 Automatisk dokumentation 

 Möjlighet att kunna bygga upp kompetens 

 Lätt att underhålla 

 Avtal med leverantör 

 Anpassad för hälsa och sjukvård 

 

Tekniska egenskaper: 

 Kunna integrera tredjeparts adaptrar 

 Stöd för specifika tekniska protokoll, exempelvis DICOM och HL7 

 Tillgång till extern kompetens vid behov 

 Kunna koppla samman med vårdsystemet 

 Minska behovet av tredjeparts komponenter/adaptrar 

 Kunna hantera flera olika typer av protokoll 

 Hög prestanda på plattformen 

 

Verksamhetsmässiga egenskaper: 

 Minska risken för att verksamhetskritiska system ligger nere 

 Minska antalet integrationer 

 Tillgängliggöra information vid behov för verksamheten 

 Möjlighet att involvera användare för att utföra enkla åtgärder gällande fel i 

informationsöverföring 

 Minska risken för att felaktig information skickas in i ett annat system 

 Förbättra förmågan att hantera integrationer 

 

Kulturella egenskaper: 

 Vana i systemmiljön 

 Viss leverantör passade bäst in  

 En plattform med god potential 

 

Ekonomiska egenskaper: 

 Möjlighet att påvisa kostnadsbesparingar 

 Hårt styrda över ekonomin 
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 Pris per prestanda 

 

Avgörande egenskaper för val av integrationsplattform inom Hälso- och sjukvården är dem 

strategiska, tekniska, verksamhetsmässiga, kulturella samt ekonomiska. Det är viktigt att ta 

hänsyn till alla delar men beroende på vilken region det gäller kan rangordningen se olika ut. 

Vissa regioner är mer styrda utav ekonomin än andra. Medan vissa regioner väljer att satsa 

mer på att ha en plattform som kan tillgodose de flesta behoven utifrån ett hälso- och 

sjukvårdsperspektiv. Andra regioner kan tänka sig att inte behöva det värsta då det är en 

mindre region och tänka utifrån “pris per prestanda”.  Fördelaktiga avtal med leverantörer som 

regionen redan har komponenter ifrån kan vara en påverkande egenskap. Det var förvånande 

över spridningen i resultatet, dock tror jag att en mer omfattande studie med fler regioner 

involverade skulle påvisa ett större samband mellan fler regioner med liknande behovsbilder. 

Resultatet visas tydligt att regionerna arbetar och prioriterar på olika sätt även om flertalet 

regioner är tydliga med att målet är att göra kostnadsbesparingar. 

 

Hälsa och sjukvård står inför stora förändringar här framöver med en ökande befolkning vilket 

gör att regionerna vill bedriva sin verksamhet till så låg kostnad som möjligt utan att påverka 

organisationen och deras processer. Det är inte samma typ av strategi som övriga 

verksamheter bedriver där de vill utvinna konkurrensfördelar. Jag tror att det är viktigt att ha 

förståelse för att det kommer krävas en förändring inom hälso-och sjukvården, att det inte går 

att arbeta på ett decentraliserat sätt. Det krävs ett större samarbete mellan regionerna för få 

deras system att prata med varandra och på så sätt kunna hjälpa varandra. För att det ska vara 

möjligt krävs en bra infrastruktur. I dagsläget finns det ingen plattform som ligger i framkant 

med alla det behov som finns inom vården utan för att stödja alla behov är man i vissa fall 

tvungen att addera tredje parts komponenter som blir en extra funktion i 

integrationsplattformen.  

 

Det finns inget rätt eller fel om vilken plattform som ska användas och utifrån författarens 

analys är det helt upp till vilket behov varje region har. Dock kan det i vissa fall vara att 

regionen byggt x-antal integrationen och inte är villig att ta kampen för att föra över alla 

integrationer/bygga om till en bättre plattform.  

 

Framtidens integrationsplattformar måste vara medvetna om att behovet av tjänster inom 

sjukvården ökar drastiskt samt att det är tekniska bitar som exempelvis DICOM, HL7 som 

måste stödjas av plattformen för att slippa integrera externa delar in i plattformen. Även 

tillgängligheten på kompetens är något som är väldigt relevant. Det spelar ingen större roll om 

man kan eller har vana i exempelvis java för Mule utan att det ska kunna vara enkelt att utbilda 

sina anställda i java samt lätt kunna ta in extern personal vid behov då det behövs extra 

resurser.  

 

Betydelsen av integrationsplattformar kommer inte minska framöver inom vården utan den 

kommer alltid ha sin betydelse, regionerna är inte redo att gå tillbaka till att ha point-to-point 
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kopplingar och en stor spagettikopplingar utan man har ambitionerna att allt, alla integrationer 

ska gå igenom integrationsplattformen. Alla regioner var överens om att point-to-point 

kopplingar är inget att sträva emot utan att alla integrationer bör gå igenom 

integrationsplattform.  

 

I studien från Gunnarsson (2010) och Karlsson & Lovén (2009) använder författarna 

begreppet faktorer vilket motsvarar begreppet egenskaper i den här rapporten. I den här 

studien kunde författaren se likheter till Gunnarsson (2010) rapport, där studien redogör att 

vid en redan befintlig systemmiljö kunde det innebära ett lägre pris. Det lägre priset beror på 

att verksamheten redan har vissa komponenter som det betalas licenskostnader för. På grund 

av verksamheten redan betalar vissa licenskostnader blir inte en investering av en 

integrationsplattform lika stor och priset för plattformen skenar inte iväg.  

 

Det som även visar sig i den här studien och kan jämföras med Gunnarsson (2010) är att vad 

som gör en integrationsplattform bäst lämpad för en verksamhet. Det är behovet som styr och 

hur en verksamhet väljer att prioritera sina behov. I den här studien var de flesta av 

informanterna överens om att de ekonomiska egenskaperna väger tyngre på grund av att det 

finns budgetar som måste följas. 

 

I jämförelse med studien “Betydelsefulla faktorer för investering i en integrationsplattform 

redogör Karlsson & Lovén (2009) att det främst är de strategiska egenskaperna som är av 

störst betydelse inom offentlig sektor och har en stor påverkan på val av integrationsplattform. 

Det presenteras även att de tekniska egenskaperna har minst påverkan vid investeringsbeslut.  

 

I den här studien med empiri från fem olika regioner kan författaren se ett annat mönster, att 

det främst är de ekonomiska egenskaperna som är av störst vikt och något som informanterna 

vid otaliga gånger påpekat. En av informanterna förklarade att regionen har inställning pris 

per prestanda och menar att en mindre region inte är av behov av en integrationsplattform med 

flertalet tekniska finesser utan klarar sig lika bra med mindre prestanda till ett lägre pris.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den här studien är att inom hälso- och sjukvård är 

ekonomin en avgörande betydande egenskap hos regionerna och även att de tekniska 

egenskaperna är av avgörande betydelse men som till störst del prioriteras ner.  

 

Jämförelsen av avgörande egenskaper i större respektive mindre landstingen:  

Efter den här studien har det inte framkommit att det skulle innebära större skillnad beroende 

på om det är ett mindre respektive större landsting. Storleken i sig har ingen betydelse men att 

kunna möta verksamhetens individuella behov. Ett större landsting i sig har en större 

omfattning av människor att vårda och administrera. En mer omfattande studie hade 

möjligtvis påvisat större skillnader mellan ett större respektive mindre landsting men inget 

som utvisade sig i den här studien. 
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6.2 Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning anser författaren att det krävs en mer djupare kunskap där en gradering 

av egenskaperna utförs för en mer fördjupad studie i hur egenskaperna förhåller sig till 

varandra. Bakgrunden till varför det skulle vara viktigt för en framtida studie är på grund av 

att många integrationsplattformar inte fullt lever upp till vad regionerna vill ha. Det finns dock 

integrationsplattformar som är mer inriktade på hälso- och sjukvården men i dagsläget är det 

dock inte några regioner som är intresserade utav att byta system. Det skulle krävas alldeles 

för mycket av regionerna och innebära alldeles för stora omkostnader även om det skulle 

finnas bättre produkter ute på marknaden. 

 

Det som även skulle innebär stora problem för regionerna är att i nuläget kan man inte bara 

skriva över färdigbyggda integrationer in i en ny plattform vilket kan bli problematiskt om 

man har 100-tals integrationer. Det kommer kräva mycket tid och som vi vet är tid pengar.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 Vad är er definition av en integrationsplattform? 

 Vilken/Vilka integrationsplattformar använder ni i dagsläget? 

 Hur central är era integrationsplattformar? 

 Vad använder ni er integrationsplattform till?  

 Vilka problem löser ni med integrationsplattformen? 

 Samverkar ni med fler landsting? 

 Har ni ICC? 

 Vilken integrationsplattform använder ni i dagsläget?  

 Vilka fördelar har integrationsplattformen? 

 Vilka nackdelar har integrationsplattformen?  

 Skulle ni kunna tänka er att kunna investera i en ny integrationsplattform? 

 Vilken nytta gör integrationsplattformen för er region? 

 

Avgörande egenskaper: 
 Kan du beskriva vilka strategiska egenskaper var avgörande vid val av 

integrationsplattform? 

 Kan du beskriva vilka tekniska egenskaper var avgörande vid val av 

integrationsplattform? 

 Kan du beskriva vilka verksamhetsmässiga egenskaper var avgörande vid val av 

integrationsplattform? 

 Kan du beskriva vilka kulturella egenskaper var avgörande vid val av 

integrationsplattform? 

 Kan du beskriva vilka ekonomiska egenskaper var avgörande vid val av 

integrationsplattform? 

 Kan du beskriva vilka övriga egenskaper var avgörande vid val av integrationsplattform? 

 Kan du beskriva om det var någon/några kategorier som vägde tyngre?   


