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Titel: Implementeringen av ordinationssystemet Pascal – En studie om införandet av en 

teknikbaserad tjänsteinnovation. 

 

Problembakgrund: Innovationer är ofta svårhanterliga för organisationer på grund av den 

höga osäkerhet de medför, tjänsteinnovationer betraktas vara än mer svårhanterliga då tjäns-

ters abstraktionsgrad medför ytterligare komplexitet. För att undersöka denna problematik 

studeras här en nationell implementering av en teknikbaserad tjänsteinnovation, i form av den 

pågående implementeringen av ordinationssystemet Pascal.  Implementeringen av Pascal 

genomförs som en direkt åtgärd för att möjliggöra omregleringen av den svenska dosapoteks-

marknaden. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka en pågående implementering av den teknik-

baserade tjänsteinnovationen Pascal i svensk offentlig sektor. 

Metod: För att få en förståelse för det studerade ämnet genomfördes först en litteraturstudie 

och därefter tre observationer där betydande områden i implementeringsprocessen upp-

märksammades. Områdena kategoriserades tematiskt och undersöktes vidare genom fyra 

intervjuer och en webbaserad enkätundersökning. Resultatet sammanställdes och analyserades 

för att sedan mynna ut i karaktärsdrag för denna typ av implementeringsprocess.  

 

Slutsatser: Utifrån den studerade implementeringsprocessen har ett antal karaktärsdrag varit 

utmärkande. Processen karaktäriserades av teknisk komplexitet, individuella drivkrafter, pa-

rallella processer och aktiviteter, en stegvis och interaktiv utvecklingsprocess, flertalet in-

blandade individer och aktörer, snabba och löpande förändringar samt tidspress. Ett antal 

faktorer har även visat sig ha en tendens att inverka på mottagarnas acceptansnivå och in-

ställning till ordinationssystemet Pascal. 

 

Förslag till fortsatta studier: En kompletterande studie, efter det att implementeringen är 

slutförd, kan vara intressant för att se om de karaktärsdrag som visat sig vara utmärkande 

under implementeringen även inverkar på framgången för projektet på lång sikt. Med fram-

gång menas i detta fall att systemet används och accepteras när det väl har implementerats. En 

annan intressant aspekt är att undersöka om de karaktärsdrag som framkommit genom denna 

studie går att identifiera i liknande processer i andra branscher. 

 

Nyckelord: Tjänsteinnovation, implementering och offentlig sektor. 

  



ABSTRACT 

Master's thesis in Business Administration, Södertörn University College, 30 credits. Spring 

term 2012. 

Author: Erica Carlberg and Sabina van Eijk. 

 

Supervisor: Besrat Tesfaye and Karl Gratzer.  

 

Title: The implementation of the prescription system Pascal - A study on the introduction of a 

technology-based service innovation. 

 

Problem statement: Innovations are often difficult for organizations to manage due to the 

high uncertainty that they bring. Service innovations are considered to be even more difficult 

to handle because of the high level of abstraction in services that adds further complication. 

To investigate the problem a national implementation of a new technology-based service 

innovation is studied, in terms of the ongoing implementation of the prescription system Pas-

cal. The implementation of Pascal is conducted as a direct action to enable reregulation of the 

Swedish dos-pharmacy-market. 

 

Objective: The purpose of this study is to investigate an ongoing implementation of the tech-

nology-based service innovation Pascal in the Swedish public sector. 

 

Method: A literature review was made on previous research on the field, in order to form an 

understanding of the studied substance. This was followed by three observations where 

significant areas of the implementation process were highlighted. The areas were then 

thematically categorized for further research, which was made through four interviews and a 

web-based questionnaire. The results were compiled and analyzed to form the basis for the 

characteristics of this type of implementation process. 

 

Conclusions: Based on the studied implementation process a number of characteristics have 

been prominent. The process was characterized by technical complexity, individual motiva-

tions, parallel processes and activities, incremental and interactive development, several in-

volved individuals and actors, rapid and continuous change and time pressure. A few factors 

have also had an impact on adopters’ attitude and acceptance of Pascal. 

 

Proposal for further studies: It would be interesting to do a complementary study on the 

same project, after the implementation is completed, in order to see if the characteristics 

which proved to be essential during the implementation process will affect the success of the 

project in the long run. In this case success means that the system is used and accepted once it 

has been implemented. Another interesting aspect is to investigate whether the characteristics 

that emerged from this study can be identified in similar processes in other industries. 

 

Keywords: Service innovation, implementation and public sector. 
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION 

Inledningsvis beskrivs forskningsområdet och varför inriktningen varit intressant att studera. 

En beskrivning följer därefter av teknikbaserade tjänsteinnovationers betydelse samt bak-

grunden till utvecklingen av ordinationssystemet Pascal, vilket ämnar ge läsaren en inblick i 

det studerade empiriska området. Kapitlet avslutas med en presentation av syfte och fråge-

ställningar samt studiens avgränsningar och disposition.   

1.1 ÄMNESVAL 

Grunden till ämnesvalet ligger i områdets höga aktualitet samt den stora betydelsen för alla 

typer av organisationer att bemästra komplexiteten av innovationer. Via en gästföreläsare fick 

vi kontakt med organisationen Inera och därmed också en möjlighet att studera den pågående 

implementeringen av ordinationssystemet Pascal i Sveriges offentliga sektor. 

1.2 INLEDNING 

Mot bakgrund av de ständiga förändringar som sker i samhället och som påverkar förut-

sättningarna för olika verksamheter är ett effektivt innovationsarbete viktigt för att stå upp 

mot en ökad konkurrens (Schumpeter, 1994). En innovation kan ses som införandet av en ny 

eller väsentligt förbättrad produkt (en vara eller tjänst), process, marknadsföringsmetod eller 

organisationsmetod för ekonomiska affärsförhållanden eller arbetsplatsrelaterade förhållanden 

som kan råda mellan både interna eller externa relationer (OECD & Eurostat, 2005). En 

tjänsteinnovation kan exempelvis vara ett nytt distributionssätt, en ny affärsmodell, en ny 

design eller en ny möjliggörande teknik som vidareutvecklats för att användas i eller anpassas 

till nya situationer (Blomqvist, Borälv, Cedergren, Marshall, Martinsson, Norgren & Sjöberg, 

2010). Trots att innovationers betydelse har varit framträdande är det vanligt att organisation-

er har bristande innovationsstrategier, styr- och ledningssystem samt bristande utveckling av 

systematiska mätmetoder för arbetet och resultatet. Ofta saknas även en tydlig och avgränsad 

kompetens för ledningen av arbetet med innovationer. För att lyckas med att införa en 

innovation är implementeringen av stor betydelse. Implementering handlar om att utveckla en 

grundidé och leda den genom olika stadier som slutligen leder till lansering i form av en ny 

produkt eller tjänst på den yttre marknaden eller som ny process eller metod inom 

organisationen. (Tidd & Hull, 2010; Rogers, 1983) Det innebär dessutom att realisera eller 

införa och skapa acceptans för en innovation (Tidd & Bessant, 2009).  
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Med anledning av att arbeten som är kopplade till service och tjänster har ökat i Sverige sedan 

1960-talet, blir innovationer som är kopplade till tjänster allt mer aktuella. Sett till Sveriges 

totala antal näringsgrenar kan den snabba utvecklingen av tjänstesektorn
1
 ses som en del av 

den tredje industriella revolutionen, då den teknologiska globaliseringen vuxit explosionsartat 

sedan 1990-talet. Tjänsterna har förskjutits från fabriksgolvet till skrivbordet på grund av dess 

teknologiska karaktär, en trend som inte är unik för Sverige utan sker i många delar av välden. 

(Magnusson, 2004; Tidd & Bessant, 2009) Denna tillväxt har även lett till att tjänstesektorn 

idag bidrar med drygt dubbelt så mycket till Sveriges BNP jämfört med vad den varu-

producerande sektorn
2
 gör. I och med den snabba globala tillväxten och Sveriges innovations-

förmåga finns det goda möjligheter att utveckla innovationer som rör tjänster
3
, framförallt 

inom exempelvis mobilkommunikation och vårdlösningar där Sverige länge varit ledande. En 

ökad utveckling av tjänsteinnovationer bidrar till ökad produktivitet och effektivitet samt 

skapar nya arbetstillfällen, vilket stärker landets framtida utveckling och stärker tillväxten. 

(Den Hertog, van der Aa, & de Jong, 2010; Näringsdepartementet, 2010) Inom både privat 

sektor
4
 och offentlig sektor

5
 efterfrågas idag kunskap och kompetens gällande tjänste-

innovationer. Framförallt efterfrågas tvärvetenskaplig forskning inom redan utforskade om-

råden för att möjliggöra utvecklingen av förenklade processer och modeller vid implemente-

ring av tjänsteinnovationer samt för att öka förståelsen av relaterade processer. Denna ut-

veckling är viktig för att underlätta arbetet med nya affärsmodeller, kundbeteenden, 

samarbetsformer, standardisering och internationalisering av tjänsteinnovationer. För att få 

igång arbetet inom området behövs interaktionen stärkas mellan näringslivet, den offentliga 

verksamheten och akademien. (Vinnova, 2011)  

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Tjänsters abstraktionsgrad och dess heterogenitet har bidragit till att forskningsområdet kring 

tjänsteinnovationer och teknologiska tjänsteinnovationer visat sig vara ett komplext område. 

Tjänsters unika karaktär anses därför vara en bidragande faktor till svårigheten för många 

                                                      
1
 Andelen av Sveriges totala antal sysselsatta som arbetar i företag, både offentliga och privata, vilka producerar 

tjänster (Magnusson, 2004). 
2
 Andelen av Sveriges totala antal sysselsatta som arbetar i företag, både offentliga och privata, vilka producerar 

varor (Magnusson, 2004). 
3
 Innovation i organisationer som levererar tjänster kan definieras som en ny uppsättning av beteenden, rutiner 

och arbetssätt, vilka syftar till att förbättra hälsoresultat, administrativ effektivitet, kostnadseffektivitet eller 

användarupplevelse, och som genomförs med hjälp av planerade och samordnade åtgärder (Greenhalgh, Robert, 

Bate, Macfarlane, & Kyriakidou, 2008).  

4 ”… sammanfattande benämning på verksamheten inom det privata näringslivet med dess skiftande 

företagsformer, dvs. inom företag som inte tillhör stat, kommun eller landsting” (Nationalencyklopedin, 2012). 

5 ”… statens, kommunernas och landstingens verksamhet samt socialförsäkringssektorn… Dess verksamhet 

finansieras genom skatter, avgifter och lån.” (Nationalencyklopedin, 2012). 
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organisationer att bemästra dessa typer av innovationer. Resultat från tidigare genomförd 

forskning har även indikerat att olika kontexter leder till och genererar olika typer av tjänste-

innovationer och innovativa processer. (Voss & Zomerdijk, 2007) Innovationer inom tjänste-

sektorn har, traditionellt sett, ofta betraktats på samma sätt som produktinnovationer, men 

nyare forskning har visat att synsättet är under förändring. I motsats till en enda transaktion 

eller köpupplevelse, som ofta är fallet för en produkt, ses en tjänst istället som en resa som 

sträcker sig över en längre tidsperiod bestående av flera komponenter och flera berörings-

punkter. Den totala kundupplevelsen är resultatet av varje element i denna resa.  

Perspektivet att se en tjänst som” kundens resa” skiljer sig mycket från de nuvarande modeller 

och ramverk som används för att diskutera tjänsteinnovation. (Voss & Zomerdijk, 2007) Trots 

att det finns skillnader mellan produktinnovationer och tjänsteinnovationer förefaller 

implementeringens underliggande problem vara liknande. Vid implementering av en inno-

vation inleds arbetet ofta som utforskande, för att senare i processen blir mer fokuserat mot 

problemlösning. Det är dock sällan denna rationella process speglar verkligheten. Gällande 

teknologiska svårigheter och problematik kring marknaden anses det betydelsefullt att arbeta 

med kontinuerlig problemlösning. I praktiken kräver implementeringsprocessen en nära inter-

aktion mellan marknadsrelaterade och teknologiska aktiviteter samt mellan företaget som 

tillhandahåller en teknikbaserad tjänsteinnovation och de externa användarna. Således före-

språkas ett interaktivt utvecklings- och implementeringsarbete, något som betraktas som av-

görande för en tjänsteinnovations framgång. (Tidd & Bessant, 2009; Bygstad & Lanestedt, 

2009) I syfte att undersöka implementeringen av en teknikbaserad tjänsteinnovation inom 

vården i Sverige, beskrivs nedan bakgrunden till utvecklingen av en sådan.  

1.4 BAKGRUND TILL PASCAL 

Runt om i världen har olika länder utvecklat egna system för vårdlösningar. Utvecklingen av 

elektroniska sjukjournalsystem är en av dessa lösningar som underlättar framförallt sam-

arbetet mellan vårdgivare. (Eng & Torpe, 2008) Under Sveriges ordförandeperiod i EU lyftes 

frågan om ett gemensamt journalsystem i Europa. För att underlätta sjukvårdshanteringen 

över landsgränserna inleddes därefter ett samarbete mellan tolv EU-länder där Sverige är le-

dande. (Socialdepartementet, 2008) Efter maktskiftet i Sverige år 2006 började arbetet med att 

privatisera apoteksmarknaden, som tidigare endast bestått av aktören Apoteket. Beslutet att 

avreglera monopolmarknaden fattades den 29 april år 2009, vilket också medförde att Apote-

kets monopolavtal för dosapotek under år 2012 upphävs för att möjliggöra för andra aktörer 

att komma in på denna marknad. (Socialdepartementet, 2009a; Socialdepartementet, 2009b) 
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Genom införandet av fri konkurrens, vilket ligger i linje med alliansens ideologi, var syftet 

enligt beslutet att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel samt att öka före-

tagandet i Sverige (Sveriges Riksdag, 2009).  

I ett dosapotek paketeras läkemedel i så kallade dospåsar och tjänsten är till för personer, via 

vårdenheten de tillhör, som har svårt att hantera deras läkemedel själva (CeHis, 2012a). Varje 

dospåse är märkt med namn, personnummer, innehåll, datum och klockslag för intag av 

medicinen. Tjänsten kallas för ApoDos och är ett snabbare alternativ till att dosera en patients 

läkemedel istället för att en sköterska förhand ska fylla på en patients dosett
6
. Att manuellt 

fylla på en patients dosett tar cirka 10-20 minuter varje vecka. Sköterskan måste samtidigt 

också hålla koll på att recepten inte ändrats så att patienten får rätt dos för rätt antal dagar i sin 

dosett, vilket justeras per automatik vid dosering via dosapotek. Paketeringen av medicin i 

dosapotek minskar således risken för felmedicinering, bland annat då den mänskliga faktorn 

kan medföra att sköterskor gör fel vid manuell fördelning av medicin i dosetter. Sannolikhet-

en är även större att patienten följer hela ordinationen från förskrivaren
7
 fullt ut när den 

dagligen kommer förpaketerad. (Apoteket Farmaci, 2010) Dostjänsten anses således vara till 

bra hjälp eftersom felmedicinering har varit ett stort problem i äldre åldersgrupper i Sverige 

(Hägglund & Larsson, 2008).  

Idag finns det cirka 185 000 personer i Sverige som får sin medicin paketerad via en 

dosdispenseringstjänst och den totala läkemedelskostnaden för dessa personer uppgår till 

cirka 2,1 miljarder kronor per år (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Innan Apotekets 

monopolavtal upphävs är alla dosreceptregister bundna till de dosapotek som respektive 

vårdenhet använder och ordinationerna sker genom ordinationssystemet e-dos. Nu när tjänsten 

ska konkurrensutsättas kommer alla lokala dosregister från Apoteket att överföras till en 

gemensam nationell databas hos Apotekens Service, vid namn Nationell Ordinations Databas 

(NOD) (CeHis, 2012a). När dosregistren överförs från Apoteket till Apotekens Service ska 

Apotekets ordinationssystem e-dos upphöra. I stället kommer ett nytt nationellt ordinations-

system som samverkar med NOD, att införas. Det nya ordinationssystemet som framställts av 

Inera heter Pascal. Inera ägs av alla landsting/regioner i Sverige och arbetar på deras uppdrag 

med bland annat teknisk infrastruktur och IT-stöd inom vården. (Inera AB, 2011a) Inom vår-

                                                      
6
 ”Dosett (av dos), läkemedelsdispenser, behållare för en veckas behov av ett eller flera ordinerade läkemedel 

(tabletter). En D. innehåller sju rader med vardera flera fack och kan laddas av t.ex. distriktssköterska eller 

anhörig en gång per vecka.” (Nationalencyklopedin, 2012). 
7
”Förskrivare av hjälpmedel är hälso- och sjukvårdspersonal som mot bakgrund av genomförd 

behovsbedömning, till en namngiven person, väljer lämplig specifik produkt.” (Stockholms Läns Landsting, 

2012). 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/dos/155779
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den har det inte funnits gemensamma standarder i landstingen/regionerna och kommunerna, 

vilket komplicerat arbetet med integrationen av tekniska lösningar som ska införas i hela lan-

det (Öberg, 2012). Ineras utveckling av Pascal ingår i en handlingsplan för att förbättra 

informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet inför avregleringen av dosapoteks-

marknaden. Handlingsplanen koordineras av CeHis, Center för eHälsa i samverkan. CeHis 

styrs av representanter från landstingen/regionerna, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna. De arbetar med att införa nya invånartjäns-

ter, vårdtjänster, gemensamma regelverk och standarder samt etablering av nationell elektro-

nisk infrastruktur. (CeHis, 2012b)  

För att bland annat samla alla register med dospatienter på ett ställe har ett samarbete mellan 

Apoteket, Apotekens Service och Inera inletts. I ett första steg ska se till att alla lokala dos-

register överförs från Apoteket till Apotekens Service. Därefter sammanställer Apotekens 

Service alla dosregister i NOD, ur vilken Pascal ordinationssystem därefter kan inhämta 

information vid ordination av dosdispenserade läkemedel. (CeHis, 2012a) På detta sätt får alla 

dosapoteksaktörer tillgång till samma information, vilket är en förutsättning för att av-

reglering av dosapoteksmarknaden ska kunna genomföras. 

FIGUR 1: INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN DE TRE SAMARBETANDE AKTÖRERNA INFÖR OCH 

EFTER AVREGLERINGEN AV APOTEKSMARKNADEN. 

 

KÄLLA: EGEN. 

Nyttan med Pascal är framförallt att systemet innehåller patienternas hela medicinska historia. 

Användaren av ordinationssystemet Pascal, vilka är förskrivarna, kommer att kunna ordinera, 

makulera och förnya läkemedel direkt via verktyget. Pascal kommer att innehålla varnings-

signaler i de fall en förskrivare ordinerar en medicin som av olika skäl inte bör tas i samband 

med annan medicin som patienten tar eller av andra skäl inte är lämplig för patienten. På så 

• Apoteket AB

e-dos

• Apotekens 
Service AB

NOD

• Inera AB

Pascal
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sätt kan Pascal även hjälpa till att minska felmedicinering i större utsträckning än vad som 

tidigare varit möjligt. Både statliga och privata vårdgivare i hela Sverige kommer att kunna 

använda Pascal, vilket medfört höga krav på säkerheten kring inloggning och verifiering. För 

att uppfylla kraven i den nya patientdatalagen, som infördes i juli 2008, måste inloggning ske 

med ett personligt SITHS-kort
8
 och organisationen måste finnas med i HSA-katalogen

9
. 

(Inera AB, 2011a) 

Utvecklingen och implementeringen av Pascal har till stor del skett i samarbete mellan Inera, 

Apoteket och Apotekens Service för att få alla delar, såsom patientregister och tekniska 

lösningar, att fungera tillsammans. De tre aktörerna har ingen övergripande samordnare utan 

förväntas uppfylla uppdraget gemensamt genom att bidra med varsin del av avtalet för att 

uppnå det slutgiltiga resultatet. (Inera AB, 2011a) Alla involverade enheter i projektet med 

Pascal står under stat, landsting/regioner eller kommuner, vilket innebär att alla handlingar är 

offentliga och har skett öppet i enighet med Lagen om offentlig upphandling. Enligt denna lag 

kan en upphandling alltid överprövas om felaktigheter anses har förkommit 

(Socialdepartementet, 2007). Tabellen nedan visar de tre aktörernas omsättningsutveckling 

från året innan avregleringen av apoteksmonopolet genomfördes samt uppstarts år och antal 

anställda. Många av styrelsemedlemmarna för Apoteket, Apotekens Service och Inera sitter 

även i andra bolagsstyrelser i Sverige och utomlands. I bilaga 1 finns dessa bolag listade i 

alfabetisk ordning. 

  

                                                      
8
 Ett SITHS-kort är en tjänstelegitimation för elektronisk och fysisk identifiering (Inera AB, 2012b). 

9
 HSA-katalogen är en elektronisk katalog vilken innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om funktioner, personer 

och enheter i Sveriges landsting/regioner, kommuner och hos privata vårdgivare (Inera AB, 2011b). 
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TABELL 1: OMSÄTTNING, STARTÅR OCH ANTAL ANSTÄLLDA I APOTEKET, APOTEKENS SERVICE 

OCH INERA. 

Företag: Apoteket AB Apotekens Service AB Inera AB 

Startår: (1970) 1998 2008 1998 

Antal anställda:    

2006-12-31 10 632 0 24 

2007-12-31 10 689 0 59 

2008-12-31 10 666 1 106 

2009-12-31 10 319 19 115 

2010-12-31 5655 65 125 

2011-12-31 4 633 Ej rapporterat 135 

Omrättning (t USD):  

2006-12-31 5 431 818 0 4 509 

2007-12-31 6 159 567 0 15 802 

2008-12-31 5 341 587 0 27 449 

2009-12-31 6 053 397 12 584 37 678 

2010-12-31 3 918 182 38 172 50 862 

2011-12-31 3 345 239 Ej rapporterat 54 857 

KÄLLA: (ORBIS, 2012A; ORBIS, 2012B; ORBIS, 2012C). 

 

För att nå ut med Pascal i hela Sverige har stora samordnande insatser från Inera krävts, vilket 

bland annat innebar att en grupp av implementeringsansvariga med representanter från alla 

landsting/regioner sammansattes. Representanternas uppgift är att driva implementeringen 

och att informera kommuner och privata vårdgivare om vad de behöver göra och hur arbetet 

ska gå till för att få Pascal och tillhörande tjänster på plats i deras verksamheter. På detta sätt 

verkar de implementeringsansvariga som en kommunikationslänk mellan Inera och Pascals 

användare, det vill säga mottagarna. Gruppen träffas cirka en gång i månaden där de får upp-

daterad information om projektet. (Inera AB, 2012a) De implementeringsansvariga är an-

ställda av respektive landsting/region och har ofta olika befattningar inom den offentliga sek-

torn utöver rollen som implementeringsansvarig.  

Sveriges kommuner har ett eget ansvar för att Pascal ska kunna fungera hos deras vårdgivare 

och de måste därför själva skaffa den IT-infrastruktur som ordinationssystemet kräver. För att 

informationsflödet inför implementeringen skulle fungera bättre mellan Inera och kommuner-

na delades kommunerna in i regioner som fick varsin samordnande regionsansvarig person 

(Inera AB, 2012a). Deras arbetsuppgifter och arbetsområden kan till stor del variera runt om i 

landet. Rollen som regionsansvarig i kommunerna liknar till viss del de implementerings-

ansvarigas roll gällande informationsspridning under implementeringen av Pascal. De skiljer 

sig dock åt på andra punkter, främst då de regionsansvariga för kommunerna inte har samma 

befogenheter som de implementeringsansvariga för landsting/regioner har.  
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1.5 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån möjligheten att studera ovanstående problematik utformades följande syfte och fråge-

ställningar. Syftet med studien är att undersöka en pågående implementering av den teknik-

baserade tjänsteinnovationen Pascal i svensk offentlig sektor. Studiens frågeställningar be-

skrivs nedan. 

 Vad karaktäriserar den pågående implementeringen av ordinationssystemet Pascal?  

 Vilka delar i implementeringsprocessen har haft en inverkan på mottagarnas acceptans 

och inställning till den teknikbaserade tjänsteinnovationen? 

1.6 DISPOSITION 

Kapitel 1 (Introduktion) ger en beskrivning av bakgrunden till Pascal och det studerade ämnet 

samt ger en presentation av studiens syfte och frågeställning. I kapitel 2 (Metod) presenteras 

forskningsmetoden, studiens tillvägagångssätt, forskningsdesign samt metodkritik. Därefter 

ges en beskrivning av forskningsområdet i kapitel 3 (Teoretisk referensram), vilket innefattar 

tjänsteinnovationer i offentlig sektor, tjänsteinnovationers karaktär och implementering av 

innovationer. I kapitel 4 (Implementeringen av Pascal) presenteras resultaten från den stude-

rade implementeringsprocessen tematiskt utifrån insamlad empiri. Utifrån det som beskrivits i 

kapitel 4 analyseras materialet i kapitel 5 (Analys). Kapitlet syftar till att identifiera karaktärs-

drag i processen samt att finna eventuella kopplingar mellan dessa och inställning samt accep-

tans till Pascal. I kapitel 6 (Slutsatser) presenteras kort den studerade implementeringens 

karaktärsdrag samt funna kopplingar. Studiens slutsatser diskuteras sedan i kapitel 7 

(Sammanfattande diskussion). Utifrån studiens resultat ges därefter förslag till vidare forsk-

ning. 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet att införa Pascal har pågått i cirka fem år (Öberg, 2012) och implementeringen ska 

enligt riksdagsbeslutet vara färdigställd 2012-06-12. Denna studie tog sin början i februari och 

slutfördes i maj år 2012.  Endast de områden som presenteras, utifrån de tre observationerna 

som genomförts i undersökningen, kommer att beaktas och vidare studeras genom 

uppfattningar från olika parter som på varit delaktiga i projektet.  
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KAPITEL 2 – METOD 

För att ge en inblick i forskningsprocessen beskrivs nedan studiens tillvägagångsätt, 

datainsamlingsmetod, urval och motiv till metodval. En kort diskussion förs därefter kring 

alternativ forskningsdesign och metod samt metodproblematik.  

2.1 TILLVÄGAGÅNGSÄTT, URVAL & DATAINSAMLING 

Inledningsvis studerades tidigare forskning i ämnet för att skapa en djupare förståelse i 

forskningsområdet, och för att undersöka implementeringen av Pascal samlades data in med 

hjälp av följande insamlingsmetoder: 

 Observationer vid implementeringsmöten för landsting/regioner (2 stycken) 

 Observation vid telefonmöte med de regionsansvariga för kommunerna (1 stycken) 

 Intervjuer med nyckelpersoner inom projektet från Inera (4 stycken) 

 Webbaserad enkät till de implementeringsansvariga för landsting/regioner samt de 

regionsansvariga för kommunerna (23 av 40 svar från respondenter) 

 

Observationerna genomfördes för att finna vissa specifika områden som utgör inriktningen på 

studien. Antalet observationer styrdes av att implementeringsmötena hölls en gång i månaden 

under perioden då undersökningen genomfördes. De som deltog på implementeringsmötena 

var främst representanter från Inera, Apotekens Service, de implementeringsansvariga från 

landstingen/regionerna och i vissa fall även representanter från kommuner. Under de båda 

mötena som observerades behandlades bland annat statusuppdateringar, utvärderingar och 

information om nästkommande steg i implementeringsprocessen. Deltagarna fick möjlighet 

att ställa frågor och diskutera bland annat svårigheter och lärdomar som uppkommit under 

processens gång. Under mötena fördes anteckningar och under pauser fördes konversationer 

med de implementeringsansvariga där flera åsikter av informell karaktär kom till uttryck.  

Den första observationen ägde rum under februari månad och i början av mötet informerades 

mötesdeltagarna om avsikten med vårt deltagande. I detta skede av implementeringsprocessen 

hade en pilottest genomförts och i övrigt var förberedelser för den första migreringen, det vill 

säga den verkliga övergången till användandet av Pascal, i full gång. Vid det andra mötet i 

mars hade en migrering fullföljts och fler var på väg inför varje kommande helg till och med 

juni månad. Större delen av det andra mötet handlade om förberedelser inför kommande 

migreringar och information kring detta.  
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Telefonmötet med de regionsansvariga för kommunerna genomfördes i slutet av mars och 

påminde om implementeringsmötena som tidigare observerats. De regionsansvariga deltog i 

mötet för att få uppdaterad information om projektet samt möjlighet att ställa frågor och 

diskutera eventuell problematik som uppstått. Efter att samtliga observationer utförts kunde 

det urskiljas att de regionsansvariga för kommunerna till stor del beskrev samma problem och 

svårigheter som de implementeringsansvariga i landstingen/regionerna gjorde. Anteckning-

arna från alla observationerna sammanställdes för att skapa en bild av vilka ämnesområden 

som tenderat att vara av stor betydelse för implementeringsprocessen. En sammanfattning av 

det som framkom under observationerna återges i bilaga 2. Ämnesområdena kategoriserades 

sedan enligt följande:  

 Målbild och nyttan med Pascal 

 Information, kommunikation, utbildning 

 Teknisk anpassning 

 Tidplanen 

 Inställningen till införandet av Pascal 

Dessa ämnesområden låg till grund för frågorna som därefter formulerades och användes som 

underlag till intervjuerna och enkätundersökningen. Urvalet till enkätundersökningen ut-

gjordes av samtliga 14 representanter från kommunerna och 26 representanter från landsting-

en/regionerna, vilka identifierades via en lista som tillhandahållits av Inera (Inera AB, 2012a). 

Trots att denna grupp bestod av ett litet antal respondenter ansågs den utgöra en viktig källa 

för studiens resultat. Detta medför dock att generella slutsatser inte bör dras utan en viss 

försiktighet vid sammanställningen av resultatet (Denscombe, 2009). Fördelen med att utföra 

en webbenkät med denna urvalsgrupp var att det var ett snabbt sätt att nå alla respondenter 

eftersom de var geografiskt utspridda över hela Sverige. Vid implementeringsmötet i februari 

informerades en stor del av respondenterna om att studien skulle genomföras under våren 

samt att de vid ett senare tillfälle skulle bli ombedda att besvara ett webbaserat frågeformulär. 

Denna personliga information var viktig att delge för att redan i början förmedla vikten av att 

så många som möjligt medverkade i undersökningen. Webbaserade frågeformulär har annars 

en vanlig tendens till att få en låg svarsfrekvens som leder till snedvridna svar, vilket kan 

medföra att resultatet inte blir representativt för populationen (Denscombe, 2009). Svars-

perioden för webbenkäten var 2012-04-19 till 2012-04-30, vilket inkluderar en förlängning 

med fyra dagar, från den ursprungliga svarsperioden, för att ge respondenterna ytterligare 
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möjlighet att tidsmässigt bättre hinna delta i undersökningen. Frågeformuläret utformades 

genom en blandning av fasta och öppna frågor. De fasta frågorna användes som grund för de 

tematiska ämnesområden som valts, vilket sedan byggdes på genom de öppna frågorna. 

Respondenterna var tvungna att svara på de flesta fasta frågorna för att kunna gå vidare till 

nästa. Flera av de fasta frågorna utformades med svarsalternativ från ett till sex. Motivet till 

att kategorisera svaren på detta sätt var att undvika att respondenter återkommande skulle 

markera det mittersta alternativet. Förhoppningen var att på detta sätt få ett mer eftertänksamt 

och korrekt svar från respondenten (Trost & Hultåker, 2007). I de öppna frågorna gavs 

respondenterna möjlighet att uttrycka sig i egna ord, vilket även gav en bättre förståelse för 

deras synpunkter. Svaren på de öppna frågorna kategoriserades i olika svarsgrupper i för att 

därefter kunna analysera dem. Den webbaserade enkäten finns i sin helhet i bilaga 3. En på-

minnelse skickades ut 2012-04-23 via mail för att uppnå ett högre deltagande.  

Totalt 23 stycken av de tillfrågade respondenterna svarade på enkäten och därmed utgjordes 

bortfallet av 17 respondenter. Svar från några av respondenterna via mail indikerade att de 

befunnit sig i en tidsmässigt krävande period då det skrivit att de skulle besvara enkäten om 

de hann. Detta var en väntad respons eftersom många förberedde sig inför migrering under 

samma period som enkäten skickades ut. De ombads dock att ändå besvara enkäten för att 

resultatet skulle bli så korrekt som möjligt. Två av respondenterna svarade att de inte ansåg 

sig vara rätt personer att besvara frågorna, då de endast tyckte sig kunna besvara en del av 

dem, och därför hellre avstod. Respondenterna ombads att ändå besvara frågorna i den mån de 

kunde då det inledningsvis i enkäten tydliggjordes att svaren skulle representera respondenter-

nas egen uppfattning om implementeringsprocessen. Med detta menas att även då en re-

spondent inte direkt varit involverad i till exempel den tekniska delen av projektet så har 

denne troligtvis ändå en uppfattning om hur det generellt har fungerat i respektive lands-

ting/region eller kommun.  

Som ovan nämnts genomfördes även intervjuer med representanter från Inera för att få 

information från betydande nyckelpersoner inom projektet med Pascal. Valet av informanter 

var medvetet och riktat då deras befattningar och arbetsuppgifter hos Inera innebar att deras 

särskilda position gav en speciell inblick i implementeringsprocessen. Med denna typ av urval 

av informanter ökar möjligheten till en mer detaljerad och fyllig data som även möjliggör att 

få frågorna omedelbart besvarade utan att behöva gå via en tredje part (Denscombe, 2009). 

Intervjuerna utfördes vid fyra olika tillfällen och nedan presenteras informanterna i den ord-

ning som de intervjuats:  
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TABELL 2: INFORMANTER OCH TIDPUNKT FÖR INTERVJU. 

Informant Funktion Datum och 
tidpunkt 

Längd på 
intervju 

Ann-Charlotte 
Taube 

Har arbetat som kommunikatör i projektet sedan 
våren år 2011. 

2012-04-25, 
klockan 08.59 

44 min och 15 
sekunder 
 

Peter Öberg Är projektledare och har arbetat hos Inera sedan 
2010. 

2012-04-25, 
klockan 10.10 

22 min och 17 
sekunder 
 

Thomas Ahl Arbetat som införandestöd med inriktning mot 
säkerhetslösning sedan hösten år 2011. 

2012-04-26, 
klockan 08.38 

30 min och 4 
sekunder 
 

Marie-Louise 
Gefwert 

Har arbetat som konsult på Inera i knappt två år och 
har arbetat som huvudprojektledare för Pascal sedan 
augusti år 2011. 

2012-04-26, 
klockan 10.21 

37 min och 14 
sekunder 
 

KÄLLA: EGEN. 

Intervjuerna genomfördes på Ineras kontor. Frågorna var av semistrukturerad karaktär för att 

få ett mer flexibelt förhållningssätt och tillfälle att ge informanten möjlighet att utveckla sina 

synpunkter. I bilaga 4 finns intervjuguiden att tillgå i sin helhet. Efter informanternas sam-

tycke spelades alla intervjuer in och transkriberades strax därefter. Ljudupptagning användes 

då en fullständig dokumentation av det som sägs enkelt kan återges samt att transkriberingen 

av informationen kan kontrolleras i efterhand. För att försäkra informanterna om att 

informationen återgivits på ett korrekt sätt fick de möjlighet att ta del av transkriberingen in-

nan studien publicerades.  

Forskningsdesignen utformades för att urskilja utmärkande drag som framträtt under 

implementeringen av Pascal. Därefter undersöktes hur de utmärkande dragen uppfattats av 

representanter från Inera och av implementeringsansvariga och regionsansvariga runt om i 

Sverige. Efter att all data och information samlats in började arbetet med att sammanställa 

resultatet och sedan analysera och tolka utfallet. Den teoretiska referensramen användes till 

viss del för att förstå eller styrka uppfattningar eller kopplingar som uppdagats. För att se 

vilka faktorer eller ämnesområden som har inverkat på inställningen och acceptansen till Pa-

scal jämfördes svaren på olika frågor med svaren på frågan kring acceptans och inställning. 

Slutligen förs en sammanfattad diskussion som behandlar karaktärsdragen och de kopplingar 

som framkommit, vilket sedan följs av förslag till vidare forskning. Sammanfattningsvis går 

det att beskriva studiens tillvägagångssätt enligt figuren nedan.  
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FIGUR 2: STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. 

 

KÄLLA: EGEN. 

2.2 ALTERNATIV FORSKNINGSDESIGN & METOD  

Ett annat sätt att utföra en liknande studie hade kunnat vara att både utföra intervjuer med 

anställda hos Inera och med några implementeringsansvariga för landsting/regioner eller 

regionsansvariga för kommunerna, istället för att göra en webbaserad enkät. Ett flertal inter-

vjuer med personer från Inera hade också kunnat genomföras. För att på bästa sätt besvara 

studiens frågeställningar ansågs det vara av bättre nytta att höra fler åsikter via en kom-

bination av intervjuer och enkäter istället för att bara basera studien på ett fåtal uppfattningar. 

Eftersom implementeringen skett nationellt, och på väldigt olika sätt i olika områden, var det 

av stor vikt att se om implementeringen uppfattats på olika eller ett likartat sätt runt om i lan-

det. Av ovanstående anledningar utformades därför metoden såsom tidigare presenterats.  

2.3 METODKRITIK 

Det finns alltid nackdelar med olika forskningsmetoder och det är därför viktigt att en 

medvetenhet finns kring svårigheten att använda vissa metoder eller källor samt eventuella 

brister de kan ha. En fallgrop vid sammanställning av insamlad data kan till exempel vara att 

mönster tycks uppkomma som faktiskt inte existerar och att saker tas förgivet. Vid utförandet 

av denna studie lades stor vikt på att kategorisera och noga strukturera arbetet kring be-

arbetning av insamlad data för att undvika detta. Vid analys av insamlad data är det även vik-

tigt att vara medveten om att, och hur, egna uppfattningar och erfarenheter kan påverka 

resultatet. (Denscombe, 2009) Implementeringen av Pascal har varit präglad av många 

förändringar under projektets gång, vilket också medfört svårigheter att studera den. På grund 

av detta kan det innebära att vissa händelser misstolkats eller helt enkelt förbisetts.  

Tidigare forskning 

Observationer 

Tematisk indelning 

Enkät och intervjuer 

Resultat och analys  

Slutsatser 
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Respondenterna i den webbaserade enkäten svarade väldigt olika på de öppna frågorna, då 

vissa inte svarat alls och andra svarade med utförliga beskrivningar. Trots en noggrann 

genomgång av svaren kvarstår risken för eventuella missuppfattningar. Respondenterna kan 

också ha missuppfattat frågan och därmed besvarat frågan på ett felaktigt sätt. Under inter-

vjuer kan det hända att den som intervjuar informanten på olika sätt påverkar svaren. Med 

detta menas att en del områden ibland kan betonas mer än andra och därför fanns det en insikt 

om att motverka detta i möjligaste mån när intervjuerna utfördes.  
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KAPITEL 3 – TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlets inledande del framställs forskningsområdet kring innovationer i offentlig sektor och 

tjänsteinnovationers karaktärsdrag. Följt av detta beskrivs vad tidigare forskning kommit fram 

till gällande implementering av teknikbaserade tjänsteinnovationer. 

3.1 INTRODUKTION I FORSKNINGSOMRÅDET 

Innovationer kan delas in i olika grupper beroende på karaktär, vilka är produkt-, process- och 

organisatoriska innovationer samt innovationer i marknadsföring. Per definition måste alla 

innovationer innehålla en viss nyhetsgrad för att kunna klassas som en innovation. Minimikra-

vet är att produkten, processen, marknadsföringsmetoden eller den organisatoriska metoden 

måste vara ny (eller väsentligt förbättrad) för företaget, marknaden eller för världen. Driv-

krafterna bakom organisationernas innovationsverksamhet varierar, men är ofta marknads-

relaterade och syftar till att öka kvalitet eller effektivitet. (OECD & Eurostat, 2005) Det finns 

flertalet faktorer som påverkar hur framgångsrikt en innovation tas emot av mottagaren (Tidd 

& Bessant, 2009). Beslutet att motta/anta10 en innovation innebär ett beslut att fullt ut använda 

en innovation och till fullo utnyttja den (Rogers, 1983). Uppfattning om innovationens rela-

tiva fördelar och företagets storlek har visat sig ha en signifikant positiv inverkan på 

mottagandet av en innovation. En innovations komplexitet samt upplevd svårighet att använda 

och hantera den har däremot en signifikant negativ inverkan på mottagandet av en innovation. 

(Frambach, Barkema, Nooteboom, Wedel, 1998) Gällande hur en innovation utvecklas och 

implementeras kan skilja sig åt beroende på om en organisation verkar i offentlig eller privat 

sektor. Med anledning av denna studies syfte beskrivs nedan vad som är utmärkande för 

innovation i offentligt sektor.  

3.1.1 INNOVATION I OFFENTLIG SEKTOR 

Innovation inom den offentliga sektorn kan delas upp i flera typer, vilka presenteras nedan 

(Koch, Cunningham, Schwabsky, & Hauknes, 2006; Halvorsen, Hauknes, Miles, & Røste, 2005). 

 En ny eller förbättrad service (exempelvis hälso- och sjukvård i hemmet). 

 En processinnovation (en ändring i tillverkningsprocessen av en tjänst eller produkt). 

 En administrativ innovation (exempelvis användning av ett nytt politiskt instrument, 

vilket kan vara ett resultat av politisk förändring). 

                                                      
10

 eng. adopt 



Sida 16 av 47 

 

 En systeminnovation (ett nytt system eller en grundläggande ändring av ett befintligt 

system, till exempel genom att inrätta nya organisationer eller nya samarbeten och 

interaktioner). 

 En konceptuell innovation (en förändring i förutsättningarna för aktörer; sådana 

förändringar åtföljs av användningen av nya koncept). 

 En radikal förändring av rationalitet (vilket innebär att den världsbild eller mentala 

matrisen av de anställda i en organisation håller på att förändras). 

 

Innovationer i den offentliga sektorn kan vara av antingen inkrementell och radikal karaktär. 

Initiativet till en innovation kan komma från ledningen i en organisation eller institutioner 

högre upp i hierarkin, men även från offentligt anställda, tjänstemän och mellanchefer som 

representerar den lägre hierarkiska nivån. Inom den offentliga sektorn kan anledningarna till 

att en innovationsprocess påbörjas variera. Det kan röra sig som behovs- eller effektivitets-

ledda innovationer, beroende på om processen inleds för att lösa ett specifikt problem eller för 

att göra redan existerande produkter, tjänster eller processer effektivare. (Koch, et al., 2006; 

Halvorsen, et al., 2005) Tidigare forskning har också lyckats utkristallisera att följande krävs 

för att en innovation i offentlig sektor ska bli framgångsrik (Koch, et al., 2006):   

 Nätverk med relevant kompetens och leverantörer av teknik, inklusive: 

o Informella personbaserade nätverk. 

o Rent formellt deltagande i exempelvis partnerskap och sammanslagningar på 

organisationsnivå. 

 Tillgång till relevant intern kompetens. 

 En innovationsvänlig kultur och organisation: 

o En intern organisationskultur som uppmuntrar, eller åtminstone tillåter, rele-

vanta lärande- och innovationsprocesser. 

o En intern organisationsstruktur som stöder ett sådant lärande och innovations-

processer. 

 

Med tanke på att de flesta organisationer eller enheter är en del av en större hierarki, kan den 

sista punkten utvidgas till att omfatta strukturer som stödjer lärandet även utanför 

organisationens gränser. Detta är dock inte specifikt för den offentliga sektorn då även privata 

organisationer kan ha en hierarkisk struktur. Komplexiteten vid en implementering av en 

innovation i en offentlig sektor bestäms i stor utsträckning av hur väl horisontella och 
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vertikala processer är sammanflätade i dessa system. I den vertikala dimensionen av systemet 

innefattar förändringen oftast processuella förändringar och berör olika nivåer av ledning och 

politiskt beslutsfattande. (Koch, et al., 2006) Fyra nivåer kan särskiljas inom exempelvis 

sjukvården (Koch, et al., 2006): 

1. Övergripande hälso-och sjukvårdssystemets nivå, där politiken för den regionala och 

nationella hälso-och sjukvården formuleras. 

2. Ledningsnivån i organisationen som tillhandahåller tjänsten. 

3. Nivån av vårdfunktioner, där discipliner hanteras. 

4. Operativ nivå där läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper har att göra med 

behandling och vård av patienter. 

 

De horisontella processerna innefattar funktionell förändring i en specifik hierarkisk nivå i en 

organisation. Förändringarna kan beröra exempelvis omvandling av olika discipliner, 

teknologier och metoder samt det allmängiltiga språket. Dessa vertikala och horisontella 

processer är således sammanflätade i en och samma organisation eller system, vilket anses 

vara en anledning till varför organisationer inte lyckas fånga de bakomliggande orsakerna till 

en misslyckad innovation med rent kvantitativa mått på innovation och produktion. (Koch, et 

al., 2006)  

Eftersom denna studie undersöker implementeringen av ordinationssystemet Pascal, som kan 

betraktas som en teknikbaserad tjänsteinnovation, är det betydelsefullt att beskriva vad som 

karaktäriserar en sådan innovation enligt tidigare forskning. Denna beskrivning återges här-

näst.  

3.1.2 TJÄNSTEINNOVATIONERS KARAKTÄR 

Det finns några viktiga skillnader mellan produkt- och tjänsteinnovationer. Tjänste-

innovationer är i större omfattning utvecklade i en nära interaktion med kunder samt upp-

kommer oftare i nätverk, vilket produkterinnovationer primärt inte gör. (Bygstad & Lanestedt, 

2009) En tjänsteinnovation kan betraktas som antingen en produkt- eller processbaserad 

tjänsteinnovation, distinktionen är dock inte alltid tydlig då produktion, leverans och kon-

sumtion av många tjänster kan förekomma samtidigt. Forskning förespråkar följande rikt-

linjer: 

 Om innovation omfattar nya eller väsentligt förbättrade egenskaper för den tjänst som 

erbjuds till kunderna är det en produktbaserad tjänsteinnovation. 
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 Om innovation omfattar nya eller väsentligt förbättrade metoder, utrustning och/eller 

färdigheter som används för att utföra tjänsten, är det en processbaserad tjänste-

innovation. 

 Om innovation innebär betydande förbättringar i både egenskaper för den erbjudna 

tjänsten och i metoder, utrustning och/eller färdigheter som används för att utföra 

tjänsten, är det både en produkt- och en processbaserad tjänsteinnovation. 

 

I många fall utgör en tjänsteinnovation bara en av dessa typer. Organisationer kan exempelvis 

erbjuda en ny tjänst eller nya egenskaper hos en tjänst, utan att väsentligt ändra på metoden 

för att tillhandahålla tjänsten. På liknande sätt behöver inte heller betydande process-

förbättringar, till exempel för att minska leveranskostnader, utgöra någon skillnad på tjänstens 

egenskaper. (OECD & Eurostat, 2005) 

Vid utveckling av nya tjänster är kommunikation en central del av processen. Både tjänste-

leveransen och möjliggörandet av den kan förstärkas av teknik, exempelvis genom inform-

ations- och kommunikationsteknik samt av fysiska produkter (Blomqvist, et al., 2010). En 

organisations förmåga att utveckla en framgångsrik tjänsteinnovation anses relaterat till mer 

specifika förmågor hos organisationen. Dessa kan utgöras av organisatorisk kompetens, ruti-

ner och processer som organisationen har, eller nyligen utvecklat, för att hantera tjänste-

innovationsprocessen. I syfte att realisera konkurrensfördelar och uppdatera tjänste-

erbjudanden innebär detta i praktiken att organisationen bör kombinera existerande resurser, 

skapa nya resurser samt utveckla dess operativa förmåga. För att långsiktigt skapa en fram-

gångsrik tjänsteinnovation är det betydelsefullt med en lyckad lansering samt att vara kapabel 

till att introducera och exploatera tjänsteinnovationer återkommande. Detta möjliggör för en 

tjänsteinnovation att anpassas till en förändrad omgivning och förbli konkurrenskraftig. (Den 

Hertog, et al., 2010)  

3.2 IMPLEMENTERING AV TJÄNSTEINNOVATIONER I OFFENTLIG SEKTOR 

Implementering av en innovation sker när en individ, eller andra beslutsfattande enheter, 

möjliggör användning av en innovation. (Rogers, 1983) Ett sätt att se på implementeringen är 

som ett stadium där kunskaper från olika individer och grupper med varierande bakgrund och 

insikter vävs samman (Tidd & Bessant, 2009). Implementering innefattar alla element, 

handlingar och beslut som bidrar till att innovationen sätts i bruk. Generellt avslutas 

implementeringen när den nya idén institutionaliserats och blivit en fastställd norm och rutin 
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för organisationens pågående verksamhet. Exakta slutskedet för implementeringen beror dock 

på den specifika innovationens karaktär. (Rogers, 1983) 

FIGUR 3: TRE STEG I IMPLEMENTERINGEN AV EN INNOVATION. 

KÄLLA:  (ROGERS, 1983) OMARBETAD. 

 

De tre implementeringsstegen innebär följande: 

1. Omdefinering/omstrukturering sker när innovationen är återuppfunnen och en an-

passning sker för att innovationen bättre ska tillgodose organisationens behov och 

struktur samt när organisationens struktur är modifierad för att passa innovationen. 

Således börjar innovationen i detta stadium att tappa sin ursprungliga karaktär. 

Vanligtvis ändras både innovationen och organisationen under innovationsprocessen. 

(Rogers, 1983; OECD & Eurostat, 2005) 

2. Det så kallade tydliggörandet sker när innovationen tas i en mer utbredd användning i 

en organisation och innebär att innebörden av den nya idén gradvis blir tydligare för 

organisationens medlemmar. En allt för snabb implementering av en innovation kan 

medföra katastrofala följder. Missförstånd och oönskade sidoeffekter från innovation-

en kan uppkomma, vilka dock kan korrigeras om de identifieras i tid. I detta stadium 

skapas en stabil struktur för innovation, som blir inbäddad i den organisatoriska 

strukturen. (Rogers, 1983) 

3. Rutiner skapas när innovationen har inkorporerats i organisationens ordinarie 

verksamhet och således förlorar innovationen här sin egen identitet. Denna tredje 

etapp markerar därmed slutet på innovationsprocessen i en organisation. (Rogers, 

1983) 

Det finns många problem som kan förhindra eller avbryta en implementering av en innovation 

i en organisation. Något som kan medföra vitala påföljder är att börja för stort. Att direkt 

implementera en innovation fullt ut kan leda till att viktiga steg i innovationsprocessen för-

summas. Om exempelvis det tydliggörande stadiet påskyndas kan det innebära att näst-

1. Omdefienera/ 
Omstrukturera

2. Tydliggöra 3. Skapa rutiner

IMPLEMENTERING
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kommande steg, att skapa rutiner, aldrig blir av på grund av de problem som kan uppstå. 

(Rogers, 1983) 

Tidigare forskning har påvisat att implementeringsprocessen av en teknikbaserad tjänste-

innovation i offentlig sektor ofta inleds med ett pilotprojekt och att projektledare utses, vilket 

är vanligt även vid implementering av andra typer av innovationer i såväl offentlig som privat 

sektor. Implementering av tjänsteinnovationer i offentlig sektor präglas ofta starkt av driv-

krafter från individer med roller som enskilda förkämpar, experter och/eller högre chefer, vars 

betydelse även ökar om innovationen är komplex och svår att använda. Den största utmaning-

en med att implementera en tjänsteinnovation i praktiken har dock visat sig vara professionellt 

motstånd bland medarbetare och andra yrkesgrupper inom området. Specifikt två svårigheter 

ansågs framträdande. Dels råder ofta en uppfattning om att tjänsteinnovationen kräver att ut-

övarna antar en annan roll än den de var vana vid och dels att tjänsteinnovationen för-

knippades med hög risk för slutanvändaren. I förhållande till professionellt motstånd måste 

innovativa idéer bedömas mot bakgrund av det kulturella skifte och byte av identitet som en 

implementering av detta slag ofta innebär för organisationen. En inkorrekt hantering av en 

eventuell identitetsförändring kan innebära svårigheter att övertyga utövarna om innovat-

ionens relativa fördelar. Tidigare studier har påvisat att vidareutbildning till viss del kan 

minska eventuellt motstånd, det var dock inte tillräckligt för att helt vända alla inblandade 

parters inställning till tjänsteinnovationen och dess implementering. Forskare belyser be-

tydelsen av professionellt motstånd och ser det som ett verkligt hot för implementerings-

processen av tjänsteinnovationer. Traditionellt sett har motstånd ofta varit kopplat och relate-

rat till top-down implementering. (Brown, 2007)  

Det betonas dock att professionellt motstånd är något som bör beaktas och åtgärdas oavsett 

om initiativet till innovationen kommer nedifrån eller uppifrån i organisationen eller det 

sammanhängande systemet (Borins, 2002). Något som kan leda till ett ökat motstånd och som 

identifierats som ett problem vid implementering av en tjänsteinnovation i offentlig sektor är 

upplevd risk med innovationen och självaste implementeringen. Det är dock svårt för indivi-

der med ledande positioner att hantera den upplevda risken som ofta förknippas med en 

tjänsteinnovation i offentlig sektor. Mot bakgrund av upplevda risker och motstånd anses även 

motivation och incitament som avgörande faktorer att beakta under implementeringen av en 

tjänsteinnovation. I tidigare studier inom hälso- och sjukvårdssektorn har tjänsteinnovationens 

utlovade förbättring för patienterna varit det enda uppenbara incitamentet att genomföra för-

ändringen. (Brown, 2007) Denna svårighet har av ett flertal forskare belysts och här menas att 
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incitamenten till innovationen utgör en stor skillnad mellan den offentliga och den privata 

sektorn (Koch, et al., 2006). Det kan tyckas svårt att finna incitament till att uppmuntra 

implementering av innovation i offentlig sektor men det finns forskning som menar att mer 

resultat- och prestationsbaserade indikationer skulle utgöra bättre incitament för att 

implementera innovationer i denna sektor (Bertlett & Dibben, 2002).  

En annan del i implementeringen som anses betydelsefull för dess framgång är arbetet med att 

förbereda marknaden eller organisationen på tjänsteinnovationen, vilket leder till att 

implementering en internt ny tjänsteinnovation kräver kunskap och erfarenhet att leda för-

ändring. Det är viktigt att vara medveten om att förändringar av detta slag inte alltid tas emot 

utan motsättningar från olika berörda parter. Eventuellt motstånd kan minskas genom att ak-

tivt försöka öka delaktigheten hos berörda aktörer samt förmedla innovationens fördelar, vil-

ket är betydelsefullt då många innovationsprocesser fallerar just på grund av bristande 

delaktighet hos användare och andra berörda parter. Detta belyser även vikten av att inte-

ragera med mottagare och användare under utvecklings- och implementeringsperioden, 

synnerligen då utveckling och implementering av innovationen ofta sker stegvis och kan ta 

olika vändningar under processens gång. (Benner, 2005; Tidd & Bessant, 2009) Förståelsen 

för aktörerna och deras behov samt hur den relevanta kompetens som de innehar kan an-

vändas bör även prioriteras högt för en lyckad implementering av en teknikbaserad tjänste-

innovation. (Den Hertog, et al., 2010; Koch, et al., 2006)  

Som nämnts tidigare i kapitlet är lärande, nätverk med relevant kompetens och en 

innovationsvänlig kultur och organisation avgörande för att en innovation ska bli framgångs-

rik i offentlig sektor (Koch, et al., 2006). Samma resultat återfinns i tidigare forskning kring 

implementering av tjänsteinnovationer i offentlig sektor. Lärande och utbildning betonas som 

en vital del i samtliga faser i en innovationsprocess, således även implementeringen (Tidd & 

Hull, 2010). Implementeringen av en tjänsteinnovation bygger på kunskapsutveckling och 

integration mellan flera parter och för att uppnå en interaktiv och lärande innovationsprocess 

måste ett bra klimat skapas inom innovationssystemet
11

 som öppnar upp för nya idéer och 

lyhördhet. För att berörda individer ska våga agera efter egna initiativ är även förtroende och 

tillit inom organisationer centrala delar i sammanhanget. (Benner, 2005; Tidd & Bessant, 

                                                      
11

 En bred definition av ett system kan beskrivas som allt som inte är kaos. Ett innovationssystem kan förklaras 

som ett socialt system där ett antal faktorer bildar relationer genom att interagera med varandra. (Lundvall, 2010) 

Innovationssystem bildas för att samla olika typer av kunskap samt möjliggöra en viss styrning av 

utvecklingsförloppet. Ett innovationssystem kan liknas vid ett nätverk av organisationer och de används vanligen 

med avsikt för en gemensam handling där samlad kunskap kan leda till utveckling av nya produkter tjänster eller 

ny teknik. (Benner, 2005) 
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2009) En organisations kapacitet till inlärning och utvärdering anses även vara avgörande för 

vad som karaktäriserar rutinerna kring tjänsteinnovationer samt hur rutinerna kan förbättras, 

vilket leder till att det är en viktig tillgång för aktörer som utvecklar och implementerar 

tjänsteinnovationer. (Den Hertog, et al., 2010) För att förbättra och effektivisera 

tjänsteinnovationsprocessen anses det alltså betydelsefullt att lära av sina misstag samt att 

genom utvärdering ta vara på lärdomar från tidigare förändringar och/eller innovations-

processer (Tidd & Bessant, 2009). 

Ett hinder för att implementera en tjänsteinnovation i offentlig sektor har i tidigare studier 

identifierats som svårigheten att få den nya tjänsteinnovationen att passa in i en organisations 

befintliga procedurer och praxis. En ny tjänsteinnovation kan inte alltid användas direkt till-

sammans med befintliga processer och arbetet med att eventuellt anpassa innovationen till 

organisationen och vice versa tenderar att bli tidskrävande. (Brown, 2007)  

Avslutningsvis är det essentiellt att beskriva hur resultatet av den beskrivna processen kan 

mätas. Innovationsverksamhet i tjänstesektorn tenderar att vara en kontinuerlig process som 

består av en serie stegvisa förändringar i produkter och processer. Dessa dynamiska processer 

som är ständigt pågående och föränderliga bidrar till en stor problematik kring hur innovation-

er och innovationsverksamhet kan mätas. (OECD & Eurostat, 2005) Det finns olika 

tillvägagångssätt att utvärdera resultatet av arbetet vid implementeringen av en spridnings-

process av en teknikbaserad tjänsteinnovation i offentlig sektor. En vanligt förekommande 

mätstrategi för denna typ av projekt är att granska tre specifika kriterier, vilka är tidplan, bud-

get och kvalitet. Även mjuka faktorer såsom acceptans och användning kan enligt tidigare 

forskning användas som indikationer på om en teknikbaserad tjänsteinnovation är framgångs-

rik eller inte. (Bygstad & Lanestedt, 2009)  
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KAPITEL 4 – IMPLEMENTERINGEN AV PASCAL 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin. Svaren på den webbaserade 

enkäten går att återfinna i bilaga 5. Materialet bygger på uppfattningar och intryck av 

nyckelpersoner från Inera som intervjuats (även kallade informanter) samt från de 

implementeringsansvariga i landsting/regioner och de regionsansvariga personerna som 

samordnat kommunerna (även kallade respondenter). Resultatet presenteras utifrån samma 

tematiska indelning som frågorna i undersökningen utformats kring.   

4.1 BAKGRUND, KUNSKAP & ERFARENHET  

Det har funnits delade meningar om hur tydligt rollen som implementeringsansvarig i 

landstingen/regionerna varit definierad och rollen har dessutom förändrats med tiden. Under 

observationerna och genom enkätundersökningen har det uppdagats att förändringar av tjäns-

tens innebörd har lett till irritation. De tycker att de åtagit sig ett uppdrag som vuxit enormt 

och blivit mycket större än vad som var meningen från början. Informanterna från Inera håller 

med om att det funnits oklarheter kring arbetsuppgifterna för de implementeringsansvariga 

och menar att det beror på att projektet förändrats med tiden. De säger att det var svårt att veta 

från början exakt vad rollen skulle inkludera och de medger därför att Inera på grund av 

omständigheterna inte lyckats klargöra innebörden av rollen på ett framgångsrikt sätt.  

Eftersom svaren i den webbaserade enkäten utgjordes av respondenternas egna uppfattningar 

bygger denna föreställning också på deras personliga kunskaper inom ämnet som behandlas. 

En persons tidigare bakgrund, erfarenhet samt vilken befattning individen har utöver rollen 

som implementeringsansvarig eller samordnande regionsansvarig i projektet spelar därför stor 

roll för vilken förståelse de har för olika delar av projektet. Majoriteten av respondenterna 

uppgav att deras befattning var relaterad till IT och/eller berörde systemförvaltning, vilka 

också har uppfattat att Pascal passat bättre in i de befintliga tekniska lösningarna än de som 

hade andra befattningar. På samma sätt, dock inte lika tydligt, har det framgått att de respon-

denter som helt eller delvis hade erfarenhet av att leda liknande projekt, uppfattade att Pascal 

passat bättre in i de befintliga tekniska lösningarna, än vad de andra respondenterna gjorde 

som saknade tidigare erfarenhet. Inga skillnader kunde urskiljas angående hur länge de 

implementeringsansvariga samt kommunernas regionsansvariga varit delaktiga i projektet och 

hur de beskrivit att Pascal passat in i tekniska befintliga lösningar. En betydande skillnad som 

nyckelpersonerna på Inera uppmärksammat var att implementeringen gått smidigare för de 
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respondenter som haft ett bra förtroende och stöd från den lokala ledningen, jämfört med dem 

som inte fått samma bekräftelse.  

Under intervjuerna med informanterna från Inera fanns en gemensam uppfattning om att de 

implementeringsansvariga och de regionsansvariga inte fullt ut förstått projektets komplexitet, 

särskilt inte inledningsvis. På samma sätt betonade flera av de implementeringsansvariga och 

regionsansvariga att Inera inte förstått vilken komplexitet som förknippas med att implemen-

tera Pascal i deras verksamheter. De har även upplevt att det finns en okunskap hos Inera om 

hur vårdgivarna arbetar och vilka förutsättningar de haft inför projektet. Några av 

informanterna från Inera säger att de hade önskat de kunnat besöka landstingen/regionerna 

och kommunerna mer på plats, ut hos dem. De menar att det då är lättare att informera och 

skapa en närmare arbetsrelation. Enligt Thomas Ahl, som arbetar med införandestöd, har 

Inera sällan blivit inbjudna till landstingen/regionerna och kommunerna, vilket betonas som 

anledningen till varför fler fysiska besök inte genomförts. I vissa situationer har Inera emeller-

tid själva tagit initiativet till informationsmöten, men generellt menar Thomas Ahl att ”… blir 

vi inte inbjudna, så kan vi heller inte berätta.” (Ahl, 2012) Eftersom de områden som fått 

information på plats kommer att vara bättre förberedda tror flera av informanterna att det 

kommer att framgå tydligt, när migreringen sker, vilka region/landsting och kommuner som 

har bjudit in Inera till att informera. Dessa områden förväntas ha färre komplikationer både 

inför, under och efter migreringen. 

4.2 MÅLET & NYTTAN MED PASCAL 

Inledningsvis i studien beskrivs att målet och nyttan med Pascal är att minska felmedicinering 

samt att skapa ett verktyg som tillhandahåller en nödvändig och samordnad nationellt över-

gripande funktion för att omregleringen av apoteksmarknaden ska fungera. Det framgick att 

den större delen av respondenterna var införstådda med både målet och nyttan gällande in-

förandet av Pascal, vilket indikerar att Inera lyckats förmedla budskapet. En ökad patient-

säkerhet betonades dock inte i lika stor omfattning som det betonades att Pascal utgjorde ett 

steg mot ett gemensamt och nationellt ordinationssystem eller ordinationsdatabas, något som 

informanterna från Inera främst framhållit som en viktig del. En av de intervjuade på Inera 

poängterade att Inera borde ha satsat mer på ordentliga uppstarter av projektet, till exempel i 

form av en gemensam sittning inledningsvis. Att starta ett projekt på ett sådant sätt hade kun-

nat konkretisera målet och syftet med att införa Pascal samt skapat ett mer öppet arbetsklimat 

som uppmuntrat till frågeställning och interaktion.  
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4.3 INFORMATION, KOMMUNIKATION & UTBILDNING  

Överlag har både de implementeringsansvariga för landstingen/regionerna, de regions-

ansvariga för kommunerna och informanterna från Inera varit nöjda med den information som 

Inera tillhandahållit gällande införandet av Pascal. Informationens omfattning och innehåll 

beskrivits av samtliga som tillfredsställande för ändamålet och likaså variationen av 

informationskanaler. Däremot betonade de implementeringsansvariga och de regions-

ansvariga att Ineras framförhållning av information delvis varit bristfällig. De tyckte också att 

Inera har fattat en del snabba beslut och genomfört förändringar med kort varsel, vilket upp-

levts som problematiskt. Det går via webbenkäten att se en koppling mellan hur respondenter-

na beskrivit Ineras framförhållning av information och den upplevda acceptansnivån och 

inställningen till införandet av Pascal. De respondenter som uppgett att de tyckt 

framförhållningen varit mindre bra eller bristfällig beskrev även acceptansnivån som lägre 

och inställningen till införandet av Pascal som ganska negativ. Ett likanande utfall i omvänd 

riktning kan också urskiljas, vilket betyder att de som varit nöjda med framförhållningen av 

information hade en högre acceptansnivå till projektet. 

En tydlig synpunkt från samtliga deltagare i undersökningen är att det har varit stora problem 

med att information kommit från olika enheter gällande projektet. Främst respondenterna 

uppger att det hade varit önskvärt med en mer sammanhållen och enad front mellan Inera, 

Apoteket och Apotekens Service under implementeringsprocessen. Informationen hade kun-

nat bli tydligare och lättare att finna om den kom från en sammanhållen central enhet istället 

för som nu, från tre olika enheter. En respondent beskrev till exempel att viss information 

kommer via utskick och annan information kommer via andra kanaler och att det därför varit 

lite pusslande för att få ihop bilden av projektet. Flera respondenter menar att en samlad 

informationsenhet hade kunnat underlätta och bidragit till att undvika missuppfattningar som 

uppstått då informationen vid en del tillfällen uppfattats som fragmenterad. Marie-Louise 

Gefwert, projektledare för Pascal, berättade att det var först när hon fick sitt uppdrag i pro-

jektet Pascal som hon började inse komplexiteten av att nå ut med samma information till 

samtliga berörda, vilket ledde till att informationskanaler och metoder utvecklats med fokus 

på flexibilitet. Bland annat har kortare filmer, även kallade webinarier där experter informerar 

om sina respektive områden, funnits tillgängliga. Eftersom filmerna har funnits tillgängliga 

via webben har de kunnat användas när det passat bäst för mottagaren, vilket medfört en stor 

flexibilitet i informationsflödet då mottagaren till stor del själv kunna välja när de velat ta del 

av informationen.  
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Gällande informationsspridningen förklarade projektledaren Peter Öberg att det på landsting-

sidan gått väldigt bra, men att det på kommunsidan varit svårt med viljan att acceptera nation-

ella standarder. Han beskrev att Inera har ägnat väldigt mycket tid till att förklara behörighets-

styrning och varför de som ska införa Pascal måste ha SITHS-kort med mera. I och med detta 

säger Peter Öberg att Inera ”… komplicerade världen för sköterskorna därute när det kunde 

gått lättare till, så vi fick ta den politiska smällen för att förklara en nationell behörighets-

styrning. Det här är ju det första systemet som går ut som ett nationellt system i stor om-

fattning.” (Öberg, 2012) Som bekräftelse på att informationen nått ut till mottagarna har Inera 

ibland fått feedback i form av kritik, men även genom positiv uppskattning, berättade Peter 

Öberg. Han beskrev även att de ibland inte får någon återkoppling, vilket ofta indikerar att det 

fungerar bra.   

Informanterna från Inera uppger att de generellt är mycket nöjda med hur information inom 

projektet kommunicerats. Framförallt gäller det deras kommunikation med landsting-

ens/regionernas implementeringsasvariga. De implementeringsansvariga och de regions-

ansvariga var också, enligt enkäten, övervägande nöjda med kommunikationen mellan dem 

själva och Inera. Mot bakgrund av respondenternas uppfattning har det framgått att 

kommunikationen har haft en inverkan på hur positiv respektive negativ inställningen till Pa-

scal har varit, och hur acceptansnivån till Pascal har uppfattats i respektive landsting/region 

och kommuner. Då kommunikationen har uppfattats som präglad av täta kontakter, personlig 

kommunikation och konkreta budskap har både acceptansnivån varit hög och inställningen till 

införandet av Pascal varit positiv. Om kommunikationen tvärtom har uppfattats som präglad 

av få kontakter, opersonlig kommunikation och abstrakta budskap har både acceptansnivån 

varit lägre och inställningen till införandet av Pascal varit mer negativ. I de fall då 

kommunikationen beskrivits som präglad av dialog och samtal samt att informationen har 

uppfattats som upprepande har acceptansnivån uppfattats som hög, men har inte haft någon 

synlig inverkan på inställningen till införandet av Pascal. Då kommunikationen präglats av 

envägskommunikation och att informationen inte uppfattats som upprepad, har detta haft en 

negativ inverkan på acceptansnivån.  Huruvida respondenterna har beskrivit att information 

från Inera har förklarats eller inte förklarats, eller om kommunikationen präglats av närhet 

eller distans, tycks däremot inte ha haft någon inverkan på varken acceptansnivån eller 

inställningen till Pascal.  

De intervjuade informanterna från Inera har varierad uppfattning om kommunikationen, då 

två av dem menar att kommunikationen bestått av konkreta budskap och täta kontakter istället 
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för abstrakta budskap och få kontakter. Samma informanter tycker att den har präglats av när-

het men att de inte velat göra kommunikationen allt för personlig. Eftersom det under 

observationerna framkom varierade åsikter kring huruvida Inera på ett tillfredsställande sätt 

har gått ut med förklaringar till vissa beslut och förändringar ställdes även en fråga kring detta 

under intervjuerna. Informanterna tycker att informationen till stor del har förklarats och upp-

repats, men det framgick också att kommunikationen har varierat under olika stadier i 

implementeringsprocessen. Hur väl information tas emot av en individ är beroende av var i 

implementeringsprocessen respektive landsting/region och kommun befinner sig, förklarade 

Ann-Charlotte Taube. Med detta menade hon att individer till stor del endast är mottaglig för 

den information som är aktuell för den egna situationen, just vid ett givet tillfälle, och därmed 

ansåg hon att Inera kunde ha behövt upprepa samma information ännu mer frekvent. Under 

intervjuerna blev det också tydligt att uppfattningarna om kommunikationen skilde sig åt 

mellan informanterna beroende på vilken befattning de hade. De som arbetet mer på plats och 

mött de implementeringsansvariga och regionsansvariga ute i landet tyckte till viss del att 

kommunikationen varit abstrakt i början av projektet innan kunskapen om Pascal genererats. 

De tyckte dessutom att kommunikationen borde ha bestått av ännu tätare kontakter och att den 

blivit mer personlig genom fysiska möten. 

Ineras uppgift har devis varit att tillhandahålla utbildningsmaterial som de implementerings-

ansvariga och de regionsansvariga kunnat använda för utbildning av användare i Pascal, samt 

utbildning av utbildare i Pascal. Generellt är informanterna från Inera nöjda med det 

utbildningsmaterial som Inera tillhandahållit och de sa även att de fått bra respons kring 

utbildningsmaterialet. Peter Öberg tycker att webinarierna har fungerat speciellt bra och såle-

des utgjort ett bra utbildningsmaterial. Han berättade dock att materialet till en början 

uppfattades som komplicerat i kommunerna, vilket han menade var fullt förståeligt då 

instruktionerna i vissa fall var ”… skrivna av raketforskare för raketforskare…”(Öberg, 

2012). Enligt Peter Öberg bearbetades instruktionerna senare, vilket gjorde materialet mer 

lättförståeligt.  

I de fall som de implementeringsansvariga och de regionsansvariga uppfattat att utbildnings-

materialet varit användbart, lättförståeligt och omfattande, samt då användarna av Pascal har 

haft möjlighet att välja utbildningsmetod och material, har det också uppfattats en hög 

acceptansnivå och en positiv inställning till införandet Pascal. Samma utfall visade sig även åt 

det motsatta hållet, det vill säga att acceptansnivån och inställningen till pascal blev mer nega-

tiv då utbildningsmaterialet upplevdes som oanvändbart, svårt att förstå och otillräckligt. 
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Resultatet tyder således på att utbildning och lärande har haft en inverkan på hur innovationen 

tagits emot. Användarna av Pascal haft möjlighet ganska bra möjlighet att välja utbildnings-

metod och material enligt majoriteten av respondenterna. 

4.4 TEKNISK ANPASSNING 

Gällande den tekniska anpassningen av Pascal förklarade Thomas Ahl att det har utvecklats 

en matris över vilka plattformar som fungerar tillsammans med vilka webbläsare och 

programversioner, som Pascal då stödjer. Thomas Ahl och Marie-Louise Gefwert beskrev att 

den tekniska anpassningen av Pascal i landstingen/regionerna generellt varit ganska bra. 

Under intervjuerna betonades att tekniken är en stor utmaning vid implementeringen av en 

nationell tjänst som denna och utmaningen ligger bland annat i att respektive landsting/region 

och kommun har olika storlek, kunskap och ekonomi. Det framkom även att de större 

landstingen/regionerna och kommunerna oftast har haft det lättare i implementeringsarbetet 

än de mindre. Peter Öberg uppfattade den tekniska anpassningen i början av projektet som ”… 

fullkomlig katastrof… I vården finns det inte ett spår av generell standardisering utan varje 

huvudman har ju sina egna principer, sina egna tekniska plattformar, sina egna principer för 

kommunikation… när det gäller lokal PC hos doktorn finns det inte ett spår av att man 

använder gemensamma saker som samma mailsystem eller gemensamma browsernivåer eller 

gemensamma nivåer på operativsystem.” (Öberg, 2012)   

Majoriteten av de implementeringsansvariga och de regionsansvariga beskrev att Pascal pas-

sat ganska bra in i de befintliga tekniska systemen i deras landsting/region och kommun. Till 

antalet var det ungefär lika många områden som uppgav att införandet av Pascal krävt stora 

förändringar i deras tekniska infrastruktur, som de områden som inte behövt göra några 

förändringar alls. Ett antal respondenter uppgav istället att en del mindre förändring varit 

nödvändiga för att kunna införa Pascal. Något som framgått var även att den tekniska 

anpassningen skiljde sig åt mellan landstingen och kommunerna, då landstingen tenderat att 

ha bättre tekniska förutsättningar för att implementera Pascal än kommunerna. Således har 

många tekniska förändringar varit nödvändiga i kommunerna. En respondent valde att moti-

vera sitt svar med att skriva att det varit ”Lite svårt att koordinera system- och funktionskrav 

kopplat till de system som redan används inom organisationen... Bra om detta skulle kunna 

hållas samman för alla de eHälsotjänster som planeras att införas…” Det har gått att se en 

svag tendens till att de implementeringsansvariga och de samordnande regionsansvariga som 

svarat att Pascal passat väl in i de befintliga tekniska lösningarna även har beskrivit 

inställningen till Pascal som positiv och vice versa. Sammantaget har det således gått att se en 
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svag tendens till att om de tekniska aspekterna av en implementering fungerat bra så påverkas 

även inställningen till innovationen i positiv riktning och tvärt om.  

Respondenterna uppgav i genomsnitt att Inera lyssnat ganska bra på dem gällande den tek-

niska integreringen av Pascal i befintliga tekniska system. Enligt beskrivningar från en 

respondent har Inera till viss del har lyssnat, men inte alltid tagit till sig eventuella frågor och 

åsikter på ett önskvärt sätt. Sammantaget framkom att informanterna på Inera var nöjda med 

den tekniska support som Inera tillhandahållit.   

4.5 TIDPLAN 

En gemensam uppfattning kring implementeringen av Pascal är att tidsramen betonats som en 

av de mest framträdande och mest problematiska aspekterna. Informanterna från Inera be-

rättar att en förskjutning av tidplanen inte bara får finansiella konsekvenser. Om projektet 

förskjuts till efter sommaren försvåras det fortsatta arbetet också eftersom ny personal tas in 

under sommaren och rutiner för det nya systemet ännu inte är framtagna. Implementerings-

arbetet kan heller inte genomföras på samma sätt om ansvariga och nyckelpersoner exempel-

vis är på semester. Tidspressen i projektet beror på att nya aktörer släpps in på dosapoteks-

marknaden 2012-06-12 och om Pascal inte fungerar inom utsatt tid kommer heller inte 

ordineringen av dosmediciner att fungera som planerat. I förlängningen ställer det till ytter-

ligare ekonomiska problem eftersom upphandlingar med nya aktörer till viss del redan är 

klara. 

Flera av respondenterna betonade i webbenkäten att tidsramen varit alldeles för snäv för 

denna typ av projekt, men andra respondenter beskrev istället fördröjningarna i projektet som 

acceptabla eller förståeliga på grund av projektets storlek och komplexitet. Många menar dock 

att information och motivering till varför förändringar skett har varit bristfällig, vilket har 

skapat onödig irritation hos de implementeringsansvariga och de regionsansvariga.  

De anledningar som de implementeringsasvariga och regionsansvariga uppfattat är anledning-

en till förskjutningen av tidsplanen är följande:  

 Bristande planering från Ineras sida, vilket gjort att arbetet i vissa fall blivit ineffektivt. 

 Problem hos Apoteket och Apotekens Service och inte hos Inera.   

 Att det finns en bristande förståelse för verksamheten i de olika landstingen/regionerna 

och kommunerna. 
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 Att processer ofta skett parallellt och att utveckling skett successivt under processen, 

vilket varit tidskrävande och förknippat med svårigheter.  

Liknande anledningar till förseningar med Pascal uppges från Inera. Informanterna från Inera 

menar att det inte alltid varit Inera som legat till grund för förseningarna, vilket skapat en 

problematik som Inera inte kunnat styra över. De säger vidare att de redan från början borde 

ha ställt hårdare krav på de andra parterna men att det egentligen inte spelar någon roll vems 

fel det är, problemet måste lösas eftersom det är ett gemensamt projekt. Från både Inera, de 

implementeringsansvariga i landsting/regioner och kommunernas regionsansvariga förmed-

lades en oro över hur mycket implementeringen av Pascal kommer dra ut på tiden och vad det 

kommer att få för konsekvenser. En av dem menar dock att uppsatt tidsram kommer att hålla 

för att det inte finns utrymme för annat. 

4.6 ANDRA BETYDELSEFULLA ASPEKTER 

4.6.1 RELATIVA FÖRDELAR 

I denna studie har de implementeringsansvariga, de regionsansvariga och nyckelpersoner i 

projektet från Inera svarat på hur de uppfattat att inställningen och acceptansen till Pascal va-

rit i landstingen/regionerna och i kommunerna. Informanterna från Inera har uppfattat att 

acceptansnivån varit hög och inställningen varit positiv till införandet av Pascal. Utifrån de 

implementeringsansvarigas och de regionsansvarigas svar på den webbaserade enkäten fram-

kom att acceptansen till införandet av Pascal varit relativt hög. Respondenterna har också 

uppfattat inställningen till införandet av Pascal som ganska positiv. En kommentar till 

acceptansnivån och inställningen som beskrivits av flera respondenter var att det inte funnits 

någon valmöjlighet att införa Pascal eller inte.  

I webbenkäten ställdes frågan om respondenterna tror att Pascal kommer att bidra till en säk-

rare ordinering för dospatienter. Genom svaren på frågan kan en viss bedömning göras för att 

se hur de implementeringsansvariga och de samordnande regionsansvariga upplevt Pascals 

relativa fördelar. Det visade sig att de implementeringsansvariga och de regionsansvariga som 

tror att Pascal kommer att bidra till en säkrare ordinering för dospatienter även beskrivit att de 

upplevt en högre acceptansnivå och en mer positiv inställning till införandet av Pascal. Den 

del av respondenterna som inte var säkra på att införandet av Pascal kommer att göra 

ordinationerna för dospatienter säkrare, har även uppfattat en lägre acceptansnivå och in-

ställning till Pascal i deras landsting/region eller kommun. Det är dock viktigt att belysa att 

majoriteten av respondenterna tror att Pascal helt eller delvis kommer att bidra till säkrare 
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ordinationer för dospatienter och endast ett fåtal av respondenterna beskrev att de inte tror att 

Pascal kommer att förbättra och göra det säkrare för dospatienterna. 

4.6.2 PARALLELLA PROCESSER 

Att utveckla ordinationsverktyget Pascal parallellt med implementeringen var en strategi som 

Inera medvetet valt för att möjliggöra förbättringar av tjänsten vartefter utvecklingen pågick. 

Enligt informanterna från Inera kunde de på så sätt även möta upp de behov som med tiden 

upptäcktes. Den parallella aktiviteten kring implementeringen av Pascal betonades även som 

en anledning till varför Pascalprojekt skiljer sig från många andra IT-system där systemet 

först utvecklas och sedan implementeras. Utifrån Ineras synvinkel har Pascals utveckling varit 

framgångsrik. Framgången menar de till stor del blivit en följd av att den totala kunskaps-

basen, inom det sociala system som de befinner sig i, hela tiden har ökat i takt med att fråge-

ställningar uppkommit och besvarats. De implementeringsansvariga och de regionsansvariga 

har istället upplevt att ständiga förändringar inom projektet varit en stor del av den problema-

tik som de handskats med under hela processen. Ett flertal respondenter nämnde att det varit 

ett besvärligt sätt att arbeta på och de menar att det hade varit bättre om tekniken varit färdig-

utvecklad innan projektstart. Andra respondenter uppgav att de hade en viss förståelse till att 

funktioner i Pascal utvecklats under processens gång. Här bör det dock tydliggöras att de 

främsta delarna som respondenterna önskat skulle ha utvecklats och/eller implementerats se-

parat, var exempelvis arbetet kring SITHS-korten och andra tekniska tillhörande delar, vilket 

inte primärt handlar om Pascals funktioner. Istället har majoriteten förändringarna framstått 

som stora irritationsmoment hos flera respondenter, framförallt de förändringarna som upp-

kom sent i processen. 

4.7 SAMMANFATTNING 

Som framgår i denna redogörelse av uppfattningar om den pågående implementeringen av 

Pascal har flertalet områden varit problematiska eller på andra sätt varit viktiga. Sammantaget 

framkom bland annat svårigheter kring att respektive landsting/region och kommun inte alltid 

haft den tekniska infrastrukturen som krävts för att Pascal ska kunna införas. Några lands-

ting/regioner och kommuner hade dock redan från början rätt tekniska förutsättningar för att 

implementera Pascal. Förseningar vid SITHS-kortleveranser och uppdateringar av katalog-

system samt problematik kring säkerhetslösningar och juridisk problematik har gjort att 

processen dragit ut på tiden och att den uppsatta tidplanen har brustit. Informanterna från 

Inera förklarade att patientdatalagen varit svårtolkad och beskrev säkerhetslösningarna som 

komplexa, vilket är en uppfattning som också delades av de implementeringsansvariga och de 
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samordnande regionsansvariga. En annan framträdande problematik som de implementerings-

ansvariga och de samordnande regionsansvariga uttryckte var att ny information hastigt till-

kommit och att utlovad information och utbildningsmaterial inte publicerades i tid. Det har 

även uppmärksammats att diverse förändringar har skett under processens gång. Dessa 

förändringar berörde framförallt funktionsförändringar i Pascal, ändrade krav och direktiv 

samt förändringar av tidplanen och arbetsrollers omfattning. Slutligen belystes även en 

ofullständig förståelse mellan Inera, de implementeringsansvariga och de regionsansvariga 

kring respektive verksamhet och de svårigheter som varit framträdande vid implementeringen 

av Pascal.   
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KAPITEL 5 – ANALYS 

Baserat på det presenterade resultatet från föregående kapitel syftar detta kapitel till att få 

fram den pågående implementeringsprocessens mest betydande karaktärsdag. Analysen grun-

das i föregående kapitels tematiska områden, men har en annan disposition då flera teman inte 

fördelaktigt kan analyseras separat. Resultaten från tidigare forskning inom området har an-

vänts för att bidra till en bättre förståelse för implementeringen av Pascal.  

5.1 INCITAMENT & MOTSTÅND 

Studiens resultat visar att de implementeringsansvariga för landsting/regioner och de regions-

ansvariga för kommunerna tycks ha haft en inverkan på mottagarnas och användarnas upp-

fattning om Pascal. Tidigare forskning har betonat att implementering av tjänsteinnovationer i 

offentlig sektor ofta starkt präglas av drivkrafter från individer med roller som enskilda för-

kämpar, experter och/eller högre chefer samt att behovet av stöd ifrån dessa individer ökar om 

innovationen betraktas som komplex. De implementeringsansvarigas och de regions-

ansvarigas uppfattning om innovationens relativa fördelar har alltså tenderat att påverka 

mottagarnas acceptansnivå och/eller inställningen till innovationen, i både positiv och negativ 

bemärkelse. 

De implementeringsansvariga och de samordnande regionsansvariga har troligen drivits av 

olika incitament för att genomföra implementeringen av Pascal, något som kan ha inverkat på 

den egna prestationen och engagemanget. Tidigare studier inom hälso- och sjukvårdssektorn 

visar att tjänsteinnovationens utlovade förbättring för patienterna har varit det enda uppenbara 

incitamentet för att genomföra förändringen. Incitament är nära relaterat till motstånd och en 

bristande incitamentstruktur kan leda till ökat motstånd. Studier inom forskningsområdet har 

också visat att professionellt motstånd bland medarbetare och andra yrkesgrupper inom om-

rådet ses som den största utmaningen med att implementera en tjänsteinnovation i praktiken 

och likaså kan en upplevd risk med innovationen och själva implementeringen vara ett pro-

blem som också kan leda till motstånd. Eftersom en stor del av projektet med Pascal handlat 

om patientsäkerhet kan det tänkas att eventuella svårigheter kring detta har medfört en upp-

levd risk för patienters säkerhet från de implementeringsansvarigas och regionsansvarigas 

synvinkel. Detta kan även ha föranlett ett motstånd till implementeringen. 

Några av de implementeringsansvariga och de regionsansvariga trodde inte att Pascal kommer 

att bidra med säkrare ordinering, vilket innebär att det finns en viss oro över riskerna för 

patienterna med att införa Pascal. På samma sätt som att en tro på relativa fördelarna med 
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införandet av Pascal har en avsaknad av denna tro lett till mer negativ inställning och lägre 

acceptans till tjänsteinnovationen. I och med detta går det att utröna vissa tendenser till att 

upplevd risk med Pascal även kan ha skapat ett visst motstånd i form av en lägre acceptans-

nivå och en mer negativ inställning till införandet av Pascal. Med anledning av att det endast 

var ett fåtal som beskrev att de inte hade fullt förtroende för att införandet av Pascal skulle 

komma att innebära ökad säkerhet för patienterna uppfattas det inte som en framträdande 

anledning till eventuellt motstånd. 

En annan intressant aspekt gällande motstånd i förhållande till den studerade implementering-

en av Pascal är det faktum att finns ett fast beslut i grunden att Pascal ska införas, vilket kan 

ha medfört att motstånd inte uppfattats lika framträdande i denna implementeringsprocess 

som tidigare forskning beskrivit. Traditionellt sett har motstånd ofta varit förknippat med top-

down implementering och då beslutet att införa Pascal kommit från en högre instans kan det 

tänkas att denna teknikbaserade tjänsteinnovation borde ha mött starkt motstånd i de olika 

landstingen, regionerna och kommunerna. Detta har dock inte studerats närmare i studien. 

Enligt tidigare forskning kan utbildning vara ett sätt att minska eventuellt motstånd, men det 

anses inte vara tillräckligt för att helt vända alla inblandade parters inställning till 

tjänsteinnovationen och dess implementering. Utbildning och lärande har således en 

betydelsefull roll för inställningen till en tjänsteinnovation och dess implementering även om 

det inte kan påverka alla inblandade parters inställning. Studiens resultat har indikerat att 

utbildning och lärande har haft en inverkan på hur innovationen tagits emot, något som fram-

kommit då de implementeringsansvarigas och de regionsansvarigas uppfattning om 

utbildningsmaterialet har haft en viss inverkan på acceptansnivån och inställningen till Pascal 

ute i respektive landsting, region och kommun. 

5.2 TEKNISK KOMPLEXITET 

De implementeringsansvarigas och de regionsansvarigas uppfattning kring hur väl Pascal 

passat in i befintliga tekniska lösningar i respektive landsting, region och kommun har an-

vänts som indikator på deras uppfattning om den tekniska komplexiteten. Om en respondent 

beskrivit att Pascal inte har passat in i befintliga tekniska lösningar kan det ses som en indika-

tor på att den tekniska komplexiteten varit stor och/eller att tekniska svårigheter har före-

kommit. Denna studie visar att den tekniska komplexiteten har haft en viss inverkan på 

inställningen till Pascal runt om i Sveriges landsting, regioner och kommuner som berörts av 

implementeringen av Pascal. Eftersom de tekniska delarna i projektet har varit viktiga och 
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omfattande kan en tänkbar tolkning av detta vara att de implementeringsansvariga och de 

regionsansvariga, som ansett att det tekniska arbetet gått smidigt, även upplevt inställningen 

till införandet av Pascal som positiv. Den tekniska biten av projektet har tagit stor plats och 

varit en betydande del av implementeringsarbetet eftersom Pascal är en IT-tjänst. På grund av 

detta är det inte konstigt om de som inte har denna typ av kunskap eller tidigare erfarenhet 

upplever projektet som mer komplicerat än de som arbetat med liknande IT-relaterade tjänster 

tidigare. På samma sätt har individers tidigare erfarenhet av att leda likanande projekt lett till 

att den tekniska komplexiteten uppfattats som något lägre än individerna utan denna erfaren-

het. Detta kan vid första anblick framstå som underligt, men med erfarenhet från att leda lik-

nande projekt som också torde innehålla tekniskt komplexa delar borde individen ha inbringat 

erfarenhet även kring tekniska aspekter. I enlighet med vad tidigare genomförd forskning 

visar, det vill säga att både kunskap och erfarenhet att leda förändring krävs för att en 

implementering av en tjänsteinnovation ska bli framgångsrik, har alltså även de 

implementeringsansvarigas och de regionsansvarigas tidigare erfarenhet och kunskap under-

lättat implementeringsarbetet med Pascal. De individer som arbetat med systemförvaltning 

och/eller som arbetat med en IT-relaterad tjänst tenderade att uppfatta de tekniska delarna av 

processen som enklare. Följaktligen behöver det inte varit så att den tekniska anpassningen i 

respektive landsting/region och kommun varit sämre, utan att detta bara är en uppfattning som 

uppstått på grund av okunskap och oerfarenhet.  

En annan aspekt, relaterat till den uppfattade tekniska komplexiteten, är att det kan tyckas 

vara anmärkningsvärt att det inte funnits någon koppling mellan hur länge en 

implementeringsansvarig eller en samordnande regionsansvarig varit delaktig i projektet och 

hur den tekniska komplexiteten har uppfattats. Det grundas i att förståelse och närhet till pro-

jektet anses vara fördelaktigt för projektets framgång och något som borde öka vid en längre 

tid av delaktighet i projektet. Med detta menas att om lärande ses som vitalt i arbetet med att 

implementera en tjänsteinnovation, som det gör enligt tidigare forskning, borde de som varit 

delaktiga längre i projektet ha lärt sig mer kring de tekniska delarna och haft längre tid på sig 

att bli insatt i området oavsett tidigare erfarenhet. Däremot är det självklart att en fullständig 

kunskap om alla tekniska delar i implementeringen inte går att få på en så begränsad tid som 

några månader. Då det trots allt är skillnad på att lära sig något eller att skapa en förståelse för 

något kan det ändå tyckas att de som varit delaktiga en längre tid i projektet borde ha ut-

vecklat en viss kunskap och förståelse för de tekniska bitarna, och på så sätt uppfattat den 

tekniska komplexiteten som lägre. Viktigt är dock att poängtera att rollen som 
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implementeringsansvarig i landsting/regioner i början av projektet inte inkluderade så många 

tekniska delar. Frågan som nu bör ställas är huruvida det helt enkelt varit för komplex att lära 

sig de tekniska delarna för de implementeringsansvariga och de regionsansvariga som inte 

haft tidigare erfarenhet och kunskap inom IT eller systemförvalting, eller om det inte 

tillhandahållits tillräckligt välanpassat utbildningsmaterial från Inera. Denna fråga är svår att 

svara på utifrån det som har undersökts i denna studie.  

5.3 DELAKTIGHET, INTERAKTION & FÖRSTÅELSE 

Utvecklingen av en tjänsteinnovation görs ofta stegvis och kan således ta olika vändningar 

under utvecklingens gång, vilket även varit fallet vid implementeringen av Pascal. I en sådan 

process har delaktigheten hos berörda parter belyst som viktig för en lyckad implementering. 

Eftersom implementeringen av en tjänsteinnovation bygger på kunskapsutveckling och 

integration mellan flera parter krävs att ett bra klimat skapas inom innovationssystemet som 

öppnar upp för nya idéer och lyhördhet. Delaktighet kan vara ett sätt att främja ett sådant kli-

mat och möta eventuella motsättningar till implementeringen. Resultaten i studien indikerar 

att Inera har lyssnat ganska bra och således kan det tänkas att de även har uppmuntrat till 

delaktighet till viss del. Det finns dock utrymme för Inera att blir bättre på att ta emot och 

använda den information som kommer från de implementeringsansvariga och de regions-

ansvariga, vilket grundas i en del kommentarer från enkäten. Inera har arbetat med olika 

aktiviteter och kanaler för att öka interaktionsmöjligheterna mellan berörda parter, men trots 

detta går det att konstatera att arbetet hade kunnat genomföras på ett annat sätt som skulle 

kunnat få ett mer framgångsrikt utfall. 

I sammanhanget betonas även vikten av integration med innovationens användare samt för-

ståelsen för dem och deras behov för en lyckad implementering av en teknikbaserad tjänste-

innovation. I det studerade fallet utgjorde de implementeringsansvariga och regionsansvariga 

länken till Pascals mottagare och användare. Det har därför varit betydelsefullt för projektets 

framgång att lyssna på, och interagera med dem. Eftersom Pascal har utvecklats under 

processens gång har Inera varit beroende av de implementeringsansvarigas och de sam-

ordnande regionsansvarigas åsikter och kunskap för att få fram synpunkter från Pascals motta-

gare och användare. Det har framkommit de implementeringsansvariga och de regions-

ansvariga inte alltid upplevt att Inera varit angelägna och beroende av deras åsikter och såle-

des har de alltså inte alltid förstått att de utgör en viktig roll i Pascals utveckling.  
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Vikten av interaktion berör inte endast Ineras relation med användarna, här inkluderas även 

andra relationen och samarbetet med andra aktörer delaktiga i projektet. Oavsett om det 

slutgiltiga resultatet för införandet av Pascal ännu inte kan utläsas är det uppenbart att 

avsaknaden av ett gemensamt styrorgan lett till vissa problem. Det är dock i dagsläget endast 

möjligt att spekulera kring vilka specifika följder det kan komma att få framöver. I och med 

att det inte funnits en gemensam styrande grupp har behovet av samarbete och samhörighet 

mellan Apoteket, Apotekens Service och Inera ökat. I den studerade processen har vissa delar 

i projektet försenats i och med att en aktör inte lyckats hålla sin avtalade del inom utsatt tid 

och på så sätt har bristande samarbete i vissa fall lett till följdverkningar i form av att andra 

delar i projektet försenats. Det råder följaktligen ett beroendeförhållande mellan parterna, 

något som borde ha lett att samarbetet mellan parterna prioriterats. Situationen kan även ha 

lett till att parternas förståelse för varandra inte blivit optimal, vilket krävs för att projektet ska 

kunna genomföras så effektivt och bra som möjligt. Det visar sig tydligt i detta fall, liksom i 

enighet med tidigare forskning, att brister i implementeringsprocessen varit otillräcklig 

kommunikation och motstridiga mål. 

En annan aspekt som blev tydligt i denna studie var betydelsen av att parterna i projektet för-

står varandras situationer och förutsättningar. Främst gäller det förståelsen mellan Inera och 

de implementeringsansvariga och de regionsansvariga. Trots att Inera använt olika 

informationskanaler samt olika sätt att kommunicera och interagera, har förståelsen för 

varandra inte varit fullständig. Detta kan tyda på att Ineras kommunikationsmodell inte funge-

rat fullt ut eller att de implementeringsansvariga och regionsansvariga inte lyckats förmedla 

sin situation till Inera. I studien framgår dock att Inera varit medvetna om vikten av förståelse 

och interaktion. Det är svårt att säga vad som hade kunnat öka förståelsen för varandras upp-

levda komplexitet och istället kan det bara konstateras att detta varit en svag punkt. Utifrån 

tidigare forskning ökar en sådan förståelse chanserna till att processen blir framgångsrik, vil-

ket indikerat att avsaknaden kan komma att få konsekvenser för implementeringens framgång.  

5.4 PARALLELL AKTIVITET & FÖRÄNDRING 

De parallella aktiviteterna som pågått i processen är att utveckling av Pascal medvetet fort-

skridit samtidigt som implementeringen varit i full gång. Inera menar att detta varit ett bra sätt 

att arbeta på för att så fort som möjligt fånga upp och korrigera funktioner som inte varit op-

timala i användandet av ordinationssystemet. Fördelen med att stora delar av utvecklingen 

istället sker löpande under processens gång, är att arbetssättet medför att det i ett tidigt sta-

dium går att förbättra eller komplettera systemet eller tjänsten innan den börjar användas och 
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innan det når den stora massan av slutanvändare. Fördelarna med arbetssättet har dock inte 

kommunicerats på ett tillfredsställande sätt till de implementeringsansvariga och de regions-

ansvariga, eftersom de upplevt att ständiga förändringar inom projektet utgjort en stor del av 

den problematik som de handskats med under hela processen. Att under processens gång 

parallellt utveckla och förändra verktyget har alltså orsakat irritation bland de 

implementeringsansvariga och de regionsansvariga, eftersom de inte verkar vara fullt med-

vetna om att det är på detta sätt Inera bestämt att de vill utveckla Pascal. Det kan dock vara så 

att Inera försökt att kommunicera att de medvetet avsett att arbeta på detta sätt men att de 

implementeringsansvariga och regionsansvariga inte varit mottagliga för ett annorlunda arbet-

sätt som detta och därför omedvetet motarbetat det, vilket istället resulterat i oro och irritation. 

Detta kan även betraktas som att det rådigt en viss bristande förståelse hos de 

implementeringsansvariga och de regionsansvariga för att båda alternativen har sina för- och 

nackdelar och att en avvägning måste göras. En avvägning skulle i sammanhanget innebära 

att en möjlighet att påverka verktyget måste ske på bekostnad av mindre stabilitet. Otydlighet-

en kan även ses som att Inera inte har lyckats förbereda marknaden eller organisationen på 

tjänsteinnovationen, vilket betonats som avgörande för en framgångsrik implementering en-

ligt tidigare forskningsresultat. Med anledning av processens specifika karaktär har tydlighet-

en i information och kommunikationen en stor betydelse för eventuella följdverkningar. Bris-

tande tydlighet vid implementeringen kan innebära att exempelvis arbetet med att skapa ruti-

ner blir lidande, något som i sin tur skulle kunna leda till att tjänsteinnovationen inte 

institutionaliseras och på så sätt inte blir framgångsrikt implementerad.  

Implementeringen har också präglats av snabba och löpande förändringar, något som medför 

att en god framförhållning av information är av stor betydelse. Betydelsen styrks ytterligare 

då det i studien framkommit att framförhållningen av information vid implementeringen av en 

teknikbaserade tjänsteinnovation har haft en viss inverkan på användarnas acceptans och 

inställning till innovationen. Det är inte bara framförhållning av information som är viktig, 

även innehållet och budskapet bör vara korrekt och överensstämmande i alla informations-

kanaler, vilket hade underlättats av ett gemensamt styrande organ. Forskning har kommit fram 

till att även kommunikationen är en central del i processen, speciellt vid utveckling av nya 

tjänster. I den studerade implementeringen av Pascal har det framgått att kommunikationen 

mellan Inera, de implementeringsansvariga och de regionsansvariga har varit av stor betydelse 

för hur inställningen och acceptansen varit till Pascal ute i respektive landsting/region och 

kommun. På grund av att innovationer i många fall har en hög nyhetsgrad, vilket även Pascal 
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har, uppkommer osäkerheter ofta ur att struktur och förutsägbarhet saknas. Därmed anses det 

extra viktigt att Inera även arbetar mer aktivt med att kommunicera anledningar till varför 

förändringar sker, för på ett bra sätt skapa en förståelse.  

Som ovan nämnts har även tydliggörandet betonats som en viktig del i implementerings-

arbetet. Forskning inom området visar att missförstånd och oönskade sidoeffekter från 

innovationen kan uppkomma, men kan korrigeras om de identifieras i tid. Ett exempel är 

beskrivningen av hur de implementeringsansvarigas roll förändrats under implementerings-

processen. Implementeringen av Pascal har varit en process präglad av parallella aktiviteter 

och förändringar av olika slag, vilket kan ha föranlett att rollförändringar varit oundvikligt. 

Det kan också tyckas att rollförändringen i detta fall varit oundviklig då de implementerings-

ansvariga fått mer och mer ansvar med tiden, men här hade en diskussion om ökade resurser 

för att underlätta deras arbete kunnat bidra till ett bättre arbetsklimat. Vid tillfället då tjänsten 

började ta en mer teknisk inriktning hade det varit fördelaktigt att redan då se över att den som 

hade blivit tillsatt som implementeringsansvarig var införstådd med rollens innebörd. Således 

krävs det en uppföljning under processens gång. Så här i efterhand kan det antas att vissa 

personer inte hade accepterat eller varit lämpade för tjänsten om de redan från början hade 

vetat vad den slutligen skulle komma att innebära.  

5.5 TIDPLAN 

En allt för snabb implementering av en innovation i en organisation kan leda till förödande 

konsekvenser. Då processen ofta uppfattats som tidskrävande är det viktigt med höga 

ambitioner gällande planering, något som inte är en enkel uppgift i en process präglad av 

snabba förändringar och parallella aktiviteter. Utöver ett gediget arbete med att i största möj-

liga mån planera implementeringen kan även en tydlig kommunikation och information 

minska frustrationen som är förknippad med en snäv tidplan. Som vi tidigare nämnt är tydlig-

het och delaktighet centrala aspekter vid implementeringen. Hade anledningarna till varför 

tidplanen förskjutits kommunicerats på ett tydligt sätt hade troligen reaktionerna mot dessa 

förändringar inte blivit så starka. Det handlar inte bara om att löpande informera om varför 

förändringar sker, utan det ställer också krav på Inera att redan inledningsvis i processen för-

klara för samtliga delaktiga att olika fördröjningar och förändringar troligen kommer att ske 

på grund av implementeringsprocessens karaktär. Som tidigare tagits upp vore det från Ineras 

sida också fördelaktigt att verkligen betona fördelarna med att processen utgörs av förändring-

ar och att utvecklingen och implementeringen till stor del kommer att ske parallellt. För-

delarna innefattar att det finns en möjlighet för de implementeringsansvariga och de sam-
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ordnande regionsansvariga att påverka och forma Pascal, till skillnad mot om en innovation 

först är färdigutvecklad och sedan implementeras. På så sätt blir det möjligt att anpassa 

tjänsteinnovationen på ett mer fördelaktigt sätt och från Ineras sida bättre uppmuntra till 

delaktighet i syfte att kunna dra nytta av den kunskap och kompetens som de 

implementeringsansvariga och de samordnande regionsansvariga besitter om respektive 

landsting, region och kommun.  

5.6 SAMMANFATTNING 

Som framgår i denna analys av det tidigare presenterade resultatet har flera delar av den 

studerade implementeringsprocessen varit problematiska eller på andra sätt varit viktiga. Det 

som har karaktäriserat implementeringen av Pascal sammanfattas nedan i syfte att tydliggöra 

vad studiens slutsatser baseras på.  

 Individuella drivkrafter. Från Ineras sida är det betydelsefullt att tydligt förmedla Pa-

scals relativa fördelar till de implementeringsansvariga och de samordnande regions-

ansvariga, då det kan inverka på inställningen och acceptansen mot innovationen. En 

upplevd risk för patienterna med införandet av Pascal har utgjort en negativ inverkan 

på hur innovationen uppfattas och tas emot, varpå höga krav ställs på Inera att tro-

värdigt förmedla fördelarna och motverka eventuella risker med att införa Pascal.  

 Teknisk komplexitet. Den tekniska komplexiteten uppfattas som mindre om de 

implementeringsansvariga och de samordnande regionsansvariga har erfarenhet från 

att arbeta med en IT-relaterad tjänst och/eller med systemförvaltning samt om tidigare 

erfarenhet kring att leda liknande projekt finns. Från Ineras sida är viktigt att upp-

muntra till delaktighet kring tekniska delar i processen då en högt uppfattad teknisk 

komplexitet annars kan leda till att implementeringsarbetet försvåras och motstånd 

ökar. 

 Parallella processer/aktiviteter där utveckling och införande ofta sker parallellt. En 

öppen och tydlig kommunikation krävs för att minska irritation, osäkerhet, miss-

förstånd och eventuellt motstånd. Från Ineras sida är viktigt att inte förutsätta att alla 

delaktiga i projektet vet att en sådan process kommer att präglas av parallella aktivite-

ter, vilket således måste tydliggöras redan inledningsvis i implementeringsprocessen 

för samtliga berörda parter.   

 En stegvis och interaktiv utvecklingsprocess som succesivt har format den teknik-

baserade tjänsteinnovationen. Delaktighet krävs för ett framgångsrikt resultat. Från 
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Ineras sida är det viktigt att tydliggöra betydelsen av de implementeringsansvarigas 

och de samordnande regionsansvarigas delaktighet och att deras kunskap och er-

farenhet bidrar till innovationens utveckling och slutresultatet, vilket förutsätter att 

Inera uppmuntrar och möjliggör delaktighet och interaktion. 

 Hög komplexitet då många olika aktörer är inblandade. Förståelse för varandras 

verksamhet och förutsättningar krävs för att på bästa sätt kunna använda varandras 

kunskap och kompetens för att utveckla och implementera innovationen framgångs-

rikt. En bristande förståelse för varandras verksamhet och upplevs komplexitet med 

implementeringen kan skapat irritation och ökat motstånd. Det är essentiellt att det 

finns en sammanhållen ledande enhet som arbetar tillsammans och skapar enhetlig in-

formation och kommunikation. Då ökar tydligheten och osäkerhet kan minskas.  

 Snabba och löpande förändringar. Tydlig information med god framförhållning krävs 

från Ineras sida. Det är viktigt att noga tydliggöra och förmedla anledningarna till var-

för förändringar genomförs till samtliga berörda, något som annars tenderar att minska 

känslan av delaktighet. Utmaningen ligger i att ha så god framförhållning av tydlig 

information som möjligt och en öppen kommunikation för att minska irritation, 

osäkerhet och eventuellt motstånd. Inera sätts här på prov, då det krävs att överens-

stämmande och uppdaterad information finns i alla informationskanaler. 

 Pressad tidplan. Från Ineras sida är det viktigt med bra planering då komplexiteten i 

denna typ av processen gör att många delar tenderar att bli tidskrävande. För att mini-

mera risken för eventuell irritation och frustration hos de implementeringsansvariga 

och de samordnande regionsansvariga krävs att Inera tydligt kommunicerar varför tid-

planen eventuellt förändras. Eftersom alla implementeringsansvariga och sam-

ordnande regionsansvariga inte har tidigare erfarenhet av likanande projekt bör Inera 

inledningsvis i processen informerar om att en implementering av denna karaktär 

tenderar att vara tidskrävande. 
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FIGUR 4: IMPLEMENTERINGSPROCESSENS KARAKTÄRSDRAG. 

KAPITEL 6 – SLUTSATSER 

Utifrån den studerade implementeringsprocessen vid en pågående implementering av en 

teknikbaserad tjänsteinnovation i offentlig sektor har några karaktärsdrag gått att utröna. De 

framstående karaktärsdragen som går att återfinna från resonemanget i föregående kapitel 

sammanfattas nedan kortfattat samt återges i en figur. 

Implementeringen har karaktäriserats av parallella processer och aktiviteter där utveckling 

och införande ofta sker parallellt. Processen har varit en stegvis och interaktiv utvecklings-

process som succesivt har format den teknikbaserade tjänsteinnovationen och där drivkrafter 

från enskilda förkämpar och individer med ansvar för implementeringen har inverkat på hur 

innovationen uppfattats respektive landsting/region och kommun. Det tekniska komplexiteten 

har varit framträdande och framstående problematik har identifierats kring att många olika 

individer och aktörer varit delaktiga och inte alltid enade. Förändringar i den teknikbaserade 

tjänsteinnovationen, direktiv och tidplan har genomförts löpande och ibland snabbt. 

Implementeringsprocessen har även karaktäriserats av en snäv tidsram. För att tydliggöra 

studiens slutsatser ytterligare, återges processens karaktärsdrag nedan i en figur.  
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Inverkan på 
användarnas 
acceptansnivå 
och 
inställningen 
gentemot den 
teknikbaserade 
tjänste-
innovationen 

Teknik (+) Väl fungerande teknisk implementering 
och lågt uppfattad teknisk komplexitet 
inverkar positivt 

(-) Svår och komplicerad teknik och 
implementering av teknik inverkar negativt 

Nyckelindividers 
erfarenhet 

(+) Tidigare erfarenhet av projektledning, 
systemförvaltning och/eller IT-relaterade 
arbetsuppgifter inverkar positivt 

(-) Avsaknad av denna erfarenhet inverkar 
negativt 

Information (+) God framförhållningen av information 
inverkar positivt 

(-) Bristande framförhållningen av 
information inverkar negativt 

Kommunikation 
(+) Kommunikationen präglad av täta 
kontakter, personlig kommunikation och/eller 
konkreta budskap inverkar positivt 

(-) Kommunikationen präglad av få 
kontakter, opersonlig kommunikation och 
abstrakta budskap inverkar negativt 

Utbildning (+) Användbart, lättförståeligt och/eller 
omfattande utbildningsmaterial samt 
valmöjlighet inverkar positivt 

(-) Oanvändbart, svårförståeligt och/eller 
otillräckligt utbildningsmaterial samt 
avsaknad av valmöjlighet inverkar negativt 

Innovationens relativa 
fördelar 

(+) Nyckelindividers tro på innovationens 
relativa fördelar inverkar positivt 

(-) Avsaknad av tro på innovationens 
relativa fördelar inverkar negativt 

Som presenterats löpande i kapitel 4 och 5 har även några kopplingar i den studerade 

implementeringsprocessen gått att identifiera. Viktigt att belysa är att dessa inte är statistiskt 

säkerställda utan endast utgörs av tendenser. Det som presenteras i figuren nedan är de fak-

torer som tenderat att ha en inverkan på mottagarnas acceptans nivå och inställning till den 

teknikbaserade tjänsteinnovationen i svensk offentlig sektor.  

TABELL 3: FAKTORER SOM INVERKAT PÅ MOTTAGARNAS ACCEPTANSNIVÅ OCH INSTÄLLNING TILL 

PASCAL. 

KÄLLA: EGEN. 
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KAPITEL 7 – SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I kapitlet diskuteras studiens slutsatser och förslag på hur vissa problematiska områden kan 

hanteras. Med utgångspunkt ur vad som framkommit i denna studie ges avslutningsvis förlag 

till vidare forskning inom området.  

Många av karaktärsdragen har stor inverkan och påverkan på varandra och kan därför inte helt 

skiljas och diskuteras separat, något som blev påtagligt i studiens analys där framförallt 

konsekvenserna av och åtgärderna för att hantera viss problematik blev återkommande. Det 

som genomgående betraktats som essentiellt för en implementering av Pascals karaktär är 

förståelse aktörer emellan, betydelsen att förmedla tydliga budskap med bra framförhållning 

och att aktivt försöka öka delaktighet hos alla inblandade i implementeringen. Det har visat 

sig att dessa tre faktorer, förståelse, tydlighet och delaktighet, kan utgöra lösningen på många 

problem som kan uppstå vid en implementering av en teknikbaserad tjänsteinnovation i 

offentlig sektor. Ett proaktivt arbete kring faktorerna ses som fördelaktigt. I studien har ett 

flertal områden och faktorer som inverkat på inställningen och acceptansen till innovationen 

varit framstående. Det är dock betydelsefullt att nämna att det är svårt att bedöma om om-

rådenas och faktorernas inverkan skett som rena tillfälligheter i detta fall. Något som talar 

emot att detta är att de flesta kopplingar som uppkommit mellan områden och faktorer samt 

acceptans och inställning, haft stöd i resultat från tidigare forskning. 

Ett av de karaktärsdrag som utmärkt sig genom studien innefattar komplexiteten av att 

genomföra ett projekt utifrån tre olika mål. Då de tre aktörerna Apoteket, Apotekens Service 

och Inera har ett gemensamt mål som formats utifrån ett riksdagsbeslut har de alla tre olika 

interna mål i denna uppgift. Det viktigaste är att det finns en förståelse för att samtliga aktörer 

behövs för att projektet ska kunna genomföras. Istället för att ha en fragmenterad syn på 

implementeringen, där alla sköter sin del i projektet, borde de fundera över hur de på bästa 

sätt ska samarbeta för att underlätta och hjälpa varandra i syfte att förbättra projektets resultat. 

Med en gemensam styrande grupp för samordnad planering och information samt med ett 

gemensamt mål i sikte hade många missförstånd och tvetydigheter kunnat undvikas och 

informationen i implementeringsprocessen hade också blivit mer enhetlig. Styrgruppen skulle 

fördelaktigt kunnat bestå av ett likartat antal representanter från varje aktör för att bidra med 

kompetens och erfarenhet om hur de olika verksamheterna fungerar. Denna styrgrupp skulle 

även berikas av att ha med neutrala representanter med tidigare erfarenhet av att leda stora 

organisatoriska projekt, men som inte har någon anknytning till någon av aktörerna. Detta är 
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en arbetsmetod som används vid sammanslagningar av företag för att underlätta vid even-

tuella kulturkrockar, som ofta tenderar att uppstå. Även om Pascalprojektet inte handlar om 

fusioner mellan företag krävs ändå ett väldigt nära samarbete. Därför är det av största vikt att 

aktörerna förstår varandra, accepterar varandras arbetssätt och lär sig att samarbeta. Till-

sammans hade en styrgrupp även kunnat sammanställa information och spridit den via 

gemensamma kanaler till berörda organisationer och individer.  

Den tekniska problematiken i sammanhanget handlar mycket om att Pascal är en IT-tjänst 

som kräver specifika kunskaper för att förstås och för att förstå implementeringen av den. I 

början av projektet när de implementerings ansvariga rekryterades var det ingen som visste 

vad tjänsten i slutändan skulle innebära. Därmed tolkades även kraven för tjänsten på olika 

sätt, vilket ledde till den stora blandningen av individer med olika kompetens som tillsats till 

samma tjänst i de olika landstingen/regionerna i Sverige. Många av de implementerings-

ansvariga i landstingen/regionerna och de regionsansvariga för kommunerna har fått kämpa 

med att förstå den tekniska komplexiteten, i synnerhet de som inte hade någon teknisk 

erfarenhet i början av projektet. Det var endast i relation till den tekniska komplexiteten som 

individernas erfarenhet och kunskap har studerats och därav kan den flerfaldiga kompetensen 

som funnits bland de implementeringsansvariga och de regionsansvariga trots allt ha varit ett 

positivt inslag. De som inte haft en rent teknisk kompetens har säkerligen bidragit med andra 

erfarenheter, som exempelvis praktisk erfarenhet från olika typer av vårdenheter. Denna 

erfarenhet har med stor sannolikhet bidragit till utvecklingen av verktyget genom att Pascal nu 

på ett bättre sätt kan delge den information som förskrivarna önskar ha tillgång till vid 

behandling av en dospatient. Bland de implementeringsansvariga och de regionsansvariga 

syns det ändock tydligt att teknisk kunskap minskar känslan av teknisk komplexitet, vilket 

faller sig naturligt då kunskap minskar ovisshet som annars skapar oro. Andra kopplingar som 

är tydliga är att en förståelse för fördelarna med Pascal har haft en positiv inverkan på 

inställningen till ordinationsverktyget, och därför kan det vara fördelaktigt att säkerställa att 

rätt person, som besitter rätt kunskap, finns på rätt plats i ett stort projekt som detta. En annan 

viktig aspekt i sammanhanget är att personer med tidigare erfarenhet av att leda liknande 

projekt inte uppfattat processens tekniska delar lika komplicerade som de implementerings-

ansvariga och de regionsansvariga utan tidigare erfarenhet av projektledning gjorde. Precis 

som tidigare nämnt, handlar det även här om att erfarenhet bidrar med kunskap, vilken kan 

minska eventuell oro som uppstår då någon ställs inför en helt ny uppgift samt öka förståelsen 

för processens karaktär och komplexitet. 
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Pascal har utvecklats och implementerats parallell och i detta fall har det inte varit tillräckligt 

tydligt att utvecklingen varit menad på detta sätt, då de parallella processerna och 

förändringarna istället orsakat stor irritation bland de implementeringsansvariga och de 

regionsansvariga. En bättre kommunikation om detta arbetssätt kunnat bidra till en större 

känsla av delaktighet. Viktigt är då också att det finns en stor lyhördhet från ledningen och att 

alla åsikter tas på allvar för att motverka eventuellt motstånd som annars kan uppstå. Om en 

känsla av delaktighet kan uppnås genom att det uppmuntras vid implementeringen kan en 

ökad positiv inställning och acceptans till förändringar som sker genereras. För att lyckas med 

att skapa delaktighet krävs det likaså en tydlig kommunikation och information som passar 

mottagarna. Vid en implementering av Pascals karaktär kan de berörda organisationernas 

stukturer och arbetssätt variera och därför krävs olika sätt att kommunicera och informera. 

Det kan handla olika informations- och kommunikationskanaler eller tillvägagångssätt som 

mottagarna är mest mottagliga för och så vidare. Det gäller att ansvariga för kommunikation 

och information uppmärksammar vilka möjligheter som finns att anpassa kommunikationen 

och informationen utan att den uppfattas fragmenterad och tvetydlig. Detta kan, återigen, 

underlättas genom att en övergripande kontrollerande enhet har ansvaret.  

Studiens frågeställning, som syftar till att finna karaktärsdrag i den studerade implementering-

en av Pascal har alltså bidragit med en del insikter. Trots att slutsatserna grundas i en under-

sökning av en pågående implementering av en teknikbaserad tjänsteinnovation i offentlig 

sektor, kan vissa av karaktärsdragen också vara vanligt förekommande i andra processer som 

involverar förändring. Kanske i synnerhet i stora komplext sammansatta miljöer. Karaktärs-

dragen bör inte nödvändigtvis sättas i förblindelse med att denna studie utfördes i den offent-

liga sektorn, istället kan de även vara framträdande vid samarbeten mellan olika organisation-

er eller till och med inom stora organisationer. Karaktärsdragen skulle därmed också kunna 

återfinnas i arbeten inom slutna sociala system, där olika enheter bidrar med olika delar för att 

uppnå ett gemensamt uttalat mål. Studien bidrag kan således ses som en sammanställning av 

problematik som kan uppstå i dessa miljöer och slutsatserna bidrar med en insikt i vad som 

bör finnas i åtanke innan en stor förändring sätts i rullning, oavsett karaktär. Liknande re-

sonemang kan även föras kring studiens andra frågeställning och avslutningsvis bör det 

poängteras att de kopplingar till inställning och acceptans som framkommit i denna studie, 

säkerligen går att återfinna i andra typer av processer av liknande karaktär.   
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7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Förslag till vidare studier kan vara att följa upp projektet med Pascal efter avslutad 

implementering, vilket skulle möjliggöra en granskning av aspekter som denna studie inte 

kunnat undersöka. Exempelvis kan då kvalitetsaspekten som indikator på projektets resultat 

studeras. En intressant aspekt vore att undersöka om exempelvis det kvalitetssäkrande arbetet 

och dess resultat påverkas av informationsspridning, kommunikation och/eller utbildning.  

En annan intressant aspekt vore att undersöka om studiens slutsatser även återfinns vid lik-

nande processer i andra branscher eller i ett projekt i privat sektor, vilket kan leda ett steg 

närmare en förståelse av komplexiteten i en implementeringsprocess som denna. Däremot är 

det viktigt att inte förbise att varje implementeringsprocess är unik och har vissa specifika 

karaktärsdrag. En granska av vilka skillnader som förekommer mellan en implementerings-

process av en teknikbaserad tjänsteinnovation och en annan typ av innovation skulle också 

medföra viktiga insikter för forskningsområdet.  
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BILAGOR 

BILAGA 1: LISTA ÖVER BOLAG 

TABELL 4: BOLAGSLISTA. 

Lista över bolag där medlemmar i styrelsen för Apoteket AB, Apotekens Service AB och 
Inera AB också är medlemmar.  
Bolag:  

ACCIGO AB  GAIA RETAIL SOLUTIONS AB  

ARVID NORDQUIST HANDELSAB  GAIA SYSTEM AB  

BABYBJÖRN AB  INCUBERA ÖREBRO AB 

BALTIC BEVERAGES HOLDING AB  KAPPAHL AB 

BALTIC BEVERAGES INVEST AB  KAPPAHL CZECH REPUBLIC, S.R.O.  CZ 

BONG LJUNGDAHL AB  KAPPAHL MODE HOLDING AB 

CALEA AB  KONSULTGRUPPEN I NÄRKE AB  

CARLSBERG SWEDEN HOLDING 1 AB  LAWSON SOFTWARE, INC. US 

CARLSBERG SWEDEN HOLDING 2 AB  MANAGEST MEDIA SA, LU 

CDON GROUP AB  NASDAQ OMX GROUP, INC. (THE), US 

CENTIGO AB  NC INTRESSENTER AB  

CHRISEA AB  NETCOM LUXEMBOURG SA, LU 

CORUX AB  NNR SERVICE AB  

CURONEO AB  SCIENTIFIC CONTENT FOR INTERACTIVE 
SYSTEMS AB 

DANDERYDS SJUUKHUS AB SHARED SERVICES SA, LU 

DEVOTE PARTNERS AB  SOS ALARM SVERIGE AB 

DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD, MY SWEDOL AB  

ECONOPHONE AG, CH SYSTEMBOLAGET AB  

EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S, DK TELE2 SWEDEN SA, LU 

EJENDOMSSELSKABET GOTHERSGADE 55 
APS, DK 

TELEOPTI AB  

EJENDOMSSELSKABET VOGNMAGERGADE 11 
APS, DK 

TELIASONERA AB  

ENERGIBOLAGET I SVERIGE HOLDING AB  TOLPAGORNI PRODUCT MANAGEMENT AB  

ENIRO AB  VARNINGSINFO I SVERIGE AB  

ENMESH AB VOLVO CARS OF NORTH AMERICA, LLC, US 

EVERYDAY MEDIA SA, LU ÅGRENSKA AB 

EVERYDAY.COM INTERNET SERVICES GMBH, 
AT 

ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS FÖRVALTNING 
AB 

EVERYDAY.COM SWITZERLAND AG, CH ÖREBROS LÄNS FLYGPLATS AB 

GAIA MANAGEMENT AB   

KÄLLA: (ORBIS, 2012D). 

  



 

 

BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV OBSERVATIONERNA 

Sammantaget var det ofta stor variation kring hur långt implementeringsarbetet var kommet i 

de olika landstingen/regionerna och kommunerna. Under observationerna framkom att tid-

planen har ändrats och blivit förskjuten flertalet gånger och ofta inleddes diskussioner efter att 

den nya tidplaneringen presenterats. I de landsting/regioner där arbetet kommit längre i 

processen hade migreringen blivit tidigarelagd, medan de som hade arbete kvar att utföra la-

des in senare i tidplanen. Under implementeringsmötena hade de implementeringsansvariga 

åsikter om att den nya tidplaneringen ännu inte fanns att tillgå i sin helhet via tillgängliga 

informationskanaler. Generellt ansågs arbetet ta lång tid. Särskilt beskrevs arbetet med de 

tekniska bitarna och framförallt arbetet med SITHS-korten som tidskrävande. Ett annat pro-

blem som lett till förskjutning av tidplanen var förseningar i andra aktörers arbete, exempelvis 

togs upp att Apotekets system, som behandlar dosdispenserade läkemedel, ännu inte blivit 

godkänt av Apotekens Service. Information utlovades kring varför tidplanen förskjutits, vilket 

skulle skickas ut till samtliga ansvariga. Vid ett mötestillfälle förklarade projektledare Peter 

Öberg en anledning till tidplanens förskjutning. Han berättade att fler pilottester hade lagts in i 

planeringen för att kunna säkerställa att allt fungerar vid migrering. Han betonade även att det 

är mycket som kan gå fel och därför är det speciellt viktigt med fler tester, en åsikt som upp-

fattades delas av flera ansvariga från landsting/regioner och kommuner. Det efterfrågades, 

från landstingsrepresentanter, mer kontrollerade tester innan migrering för att få en be-

kräftelse på att allt fungerade korrekt innan migreringen. Det betonades även att mer tid för 

tester i Pascal ordinationsverktyg behövdes för att kunna säkerställa att önskat resultat för 

Pascal skulle uppnås. Peter Öberg beskrev också att om implementeringen inte blir klar innan 

sommaren kommer projektet att pågå även i höst. I sammanhanget diskuterades problemen 

förknippade med att implementeringsarbetet skulle gå över sommaren och svårigheterna an-

sågs ligger i att samma arbetsstyrka inte kommer att vara på plats under sommaren samt att 

vikarier i många fall tas in. Thomas Ahl, som arbetar som införandestöd, gav en beskrivning 

av vad som sker vid möten inför pilottesterna som Peter Öberg talat om. Han berättade att 

många delar måste behandlas innan Pascal kan diskuteras. Mötena behandlade bland annat 

upphörandet av eDos, patientdatalagen, HSA, SITHS, programvaror, roller och ansvars-

områden samt begrepp, support, processer och beslut. Utöver detta berättade han vad Inera 

kan hjälpa till i arbetet, vilket bland annat är att tillhandahålla webinarer (som är korta 

informationsfilmer) checklistor och andra dokument. 

Andra aspekter på implementeringsarbetet som togs upp var även den juridiska aspekten, 

något som ofta ledde till ingående diskussioner. Problematik som uppmärksammades in-

kluderade tolkningssvårigheter och hantering av Patientdatalagen. Utöver detta behandlades 

även frågor kring säkerhetslösningar. Ett problem som togs upp var att tekniker och utveck-

lare inte hade rätt behörighet för att komma åt informationen i Pascal, vilket ansågs behövas i 

syfte att felsöka samt utveckla systemet. Vid ett mötestillfälle diskuterade även Peter Öberg 

problematiken kring att alla patienter inte får redovisas i ett verktyg, vilket skulle bryta mot 

patientdatalagen. I sammanhanget resonerades det kring ett tekniskt lösningsförslag på proble-

met, vilket i sin tur möttes av viss irritation från de implementeringsansvariga som beskrev 

detta som en väldigt sen förändring. Det framgick även att det inte var första gången som nya 

förändringar skedde under processens gång, något som uppfattades som ett irritationsmoment. 



 

 

De implementeringsansvariga betonade även att utbildningsmaterial som innehåller den nya 

informationen måste bli publicerade. Speciellt efterfrågades detta på film och som e-learning. 

E-learning och utbildningsfilmerna har generellt betonats som användbara och bra, dock har 

vissa svårigheter att få igång filmerna vid utbildningar uppmärksammats. En deltagare vid ett 

möte beskrev att en akut förändring oftast leder till två nya akuta förändringar och menade då 

att det skulle vara bättre att implementera Pascal efter att utvecklingen var helt klar. Således 

ansågs inte sena förändringar vara acceptabla. I övrigt påpekades att Inera varit sena med att 

publicera utlovade filmer och information med mera. 

Den demoversion av Pascal som används vid upplärning av systemet beskrevs som segt och 

en implementeringsasvarig berättade att felmeddelanden visades. Det diskuterade också kring 

att det var skillnader mellan demoversionen och den riktiga versionen av Pascal, vilket skapat 

viss irritation. Representanter från Inera beskrev däremot dessa två versioner som relativt lika, 

men det framhävdes önskemål om att få en lista över vad som skiljer versionerna åt. Utöver 

detta kritiserades även att nya funktioner uppkommit som överraskningar, något som återigen 

inte var uppskattat.  

Gällande statusen på det tekniska arbetet med införandet av Pascal var det mycket tal om 

SITHS-korten. Hur långt arbetet kommit med installation och införskaffande av SITHS-kort 

varierade. Leveransen av SITHS-kort beskrevs som en flaskhals och en representant från 

Inera informerade om att de försökt skynda på leverantörerna i den mån det varit möjligt. 

Svårigheter uppmärksammades kring att olika standarder finns för SITHS-korten. I en 

diskussion kring detta framkom från en implementeringsansvariga att dessa kort verkligen 

behövs för att arbetet med implementering ska kunna fortsätta. I flertalet fall var dock arbetet 

med bland annat införskaffandet av SITHS-korten under kontroll. Peter Öberg uppmanade att 

de som hade problem med SITHS-korten skulle höra av sig via mail. En annan teknisk aspekt 

av implementeringsarbetet som diskuterades var att Pascal inte stödjer alla typer av operativ-

system och systemversioner. Detta skapade en diskussion under ett implementeringsmöte där 

vissa implementeringsansvariga beskrev vilken problematik de haft. Även om olika problem 

behandlades beskrev vissa implementeringsansvariga att de var på gång och att de hade kon-

troll över implementeringsarbetet i deras landsting/region. Andra tyckte däremot att det var 

jobbigt och att de kände en stor tidpress. Under observationerna uppkom även att vissa 

funktioner i Pascal upplevdes som saknade, något som förmedlats från användare av verk-

tyget.  

Under observationerna framkom också att det i vissa landsting/region och kommun var svårt 

att få en uppfattning om läget då det är många aktörer som berörs, vilket lett till en oklarhet 

kring hur väl informationen om Pascal hade spridits. De implementeringsansvariga beskrev 

även att många mail från privata vårdgivare hade inkommit och att många frågor från dessa 

var obesvarade. Samarbetet mellan kommuner och landsting/regioner visade sig också vara 

mycket varierande, arbetet i vissa områden hade präglats av väldig nära samarbete och andra 

inte.   

 

  



 

 

BILAGA 3: WEBBASERAD ENKÄT 

Enkät gällande införandet av ordinationssystemet Pascal. 

Hej!  

Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats inom företagsekonomi vid Södertörns 

högskola i Stockholm. Via en gästföreläsare kom vi i kontakt med Inera och projektet Pascal, 

vilket ledde oss vidare till ämnet för studien - att studera implementeringen av en teknik-

baserad tjänsteinnovation i offentlig sektor. Vid ett mötestillfälle i Stockholm träffade vi de 

implementeringsansvariga för landsting och regioner och informerade då om att vi vid ett se-

nare tillfälle skulle behöva er hjälp med att besvara denna enkät, vilken vi nu sammanställt 

som underlag för vår studie. Vi ber även er som ansvarar för implementeringen i kommunerna 

att deltaga i undersökningen då era åsikter också är av stor betydelse för studien.  

Informationen som lämnas är anonym och kommer inte att kunna härledas till er. De flesta 

frågorna berör Din generella uppfattning om hur utvalda delar gått till och fungerat i arbetet 

kring införandet av Pascal i just ditt landsting eller din region, som vidare i undersökningen 

kommer att benämnas som ditt geografiska område.  

Vår ambition med enkäten har varit att den ska kunna besvaras så snabbt och enkelt som möj-

ligt. Den är uppdelad i sex mindre delar, består av 26 frågor och tar cirka 20 minuter att be-

svara. Flertalet av enkätens frågor är obligatoriska (markerade med en stjärna) och således 

måste dessa fyllas i för att du ska kunna fortsätta besvara enkäten.  

Det finns tre enkla sätt att besvara detta webbformulär:  

1. Besvara direkt i mailet nedan  

2. Klicka på länken ovan  

3. Kopiera in länken i webbadressfältet, så kommer du direkt till enkäten  

 

Er medverkan är av stor betydelse för oss och vi är mycket tacksamma att ni deltar. Ett tips är 

att göra undersökningen direkt, då den annars lätt hamnar långt ner i mailboxen. Vi vet att ni 

har mycket annat att stå i, vilket gör oss än mer tacksamma för Ert deltagande! Då tiden för 

arbetet är mycket begränsad ber vi er tillhandahålla oss svaren så snart som möjligt, dock 

senast torsdag den 26/4-2012.  

Tack för att du tar Din chans att påverka!  

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta oss.  

Erica Carlberg telefon: 0736-87 30 01, ericacarlberg77@gmail.com 

Sabina van Eijk telefon: 0733-80 80 66, sabina.van.eijk@gmail.com 

mailto:ericacarlberg77@gmail.com
mailto:sabina.van.eijk@gmail.com


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4: INTERVJUFRÅGOR 

Namn och befattning 

Hur länge har du arbetat på Inera och hur länge har du varit delaktig i arbetet med Pascal? 

Vad har du för roll i projektet Pascal? 

Del 1: Inledande frågor Pascal 

Hur och när startade projektet, berätta lite om bakgrunden. 

 Främsta målet 

 Främsta nyttan 

Del 2: Information, kommunikation och utbildning 

Information 

 Vilka informationskanaler har använts? 

 Variation, hur många, främst använda? 

 Omfattning och framförhållning? 

 Hur vet ni att informationen nått ut till de implementeringsansvariga? 

Kommunikation 

 Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan Inera och de implementerings-

ansvariga och i respektive landsting och region, inklusive kommuner? Formulär visas 

(samma som fråga 7a till 7g i den webbaserade enkäten), skala 1-6 fylls i.  

 Är ni nöjda med kommunikationen mellan er och implementeringsansvariga? Ja/nej, 

motivera. 

Utbildning 

Utbildningsmaterial: 

 Användbart 

 Lättförståeligt 

 Omfattande 

 Är ni nöjda från Inera med det utbildningsmaterial som ni tillhandahållit? Ja/nej, moti-

vera. Vilken respons har ni fått? 

Del 3: Teknisk anpassning 

Hur väl har Pascal passat in i de olika tekniska miljöerna runt om i landet? 

 Har ni från Inera haft möjlighet att ta hänsyn till olika åsikter gällande detta? 

 Är ni från Inera nöjda med den tekniska support som ni tillhandahållit? 

 Vilken respons har ni fått från implementeringsansvariga i ovanstående frågor? 



 

 

Del 4: Tidplan 

Hur väl har tidplanen för projektet följts? 

 Kommer projektet att bli färdigt inom satt tidsram? 

 Hur viktig är tidsaspekten för detta projekt? 

 Hur väl speglar tid projektets framgång? 

 Vilka blir påföljderna om tidplanen inte följs? 

Del 5: Uppfattning om Pascal 

 Hur upplever du den generella inställningen till införandet av Pascal från de 

implementeringsansvariga? Positiv/Negativ? 

 Upplever du att inställningen till Pascal förändrats bland de implementeringsansvariga 

under processens gång? Mer positiv/mer negativ? 

 Anser ni från Inera att ni nått ut med syftet och målet föranvändandet av Pascal till 

förskrivarna? 

 Som följd av föregående fråga, är ni trygga med att Pascal kommer att bli normen vid 

ordinering av medicin för dospatienter? 

Del 6: Övriga frågor 

Har ni på något vis kunnat urskilja om det haft någon betydelse, för implementeringsarbetet 

eller inställningen till Pascal, om de olika landstingen/regionerna skött projektet i egen regi 

eller om de har outsourcat hela eller delar av projektet? På vilket sätt, motivera. 

 Delaktighet 

 Förståelse/insikt 

 Acceptans/inställning 

 Lärande 

 Närhet 

 Roller 

Avslutning 

 Övriga kommentarer 

  



 

 

BILAGA 5: SVAR PÅ WEBBASERAD ENKÄT 

Nedan presenteras svaren på den genomförda webbaserade enkäten.  Svaren på vissa frågor 

presenteras i liggande stapeldiagram och medan andra presenteras i textform. Det var 23 

stycken av de tillfrågade som besvarade enkäten och således baseras resultaten på deras 

svar. Respondenterna har blivit ombedda att svara på dessa frågor utifrån deras egen upp-

fattning om respektive ämnesområde i deras specifika landsting, region eller kommun. Det är 

även viktigt att poängtera samtliga öppna frågor inte varit obligatoriska för respondenten och 

således baseras sammanfattningarna av dessa frågor endast på de som faktiskt valt att be-

svara frågan. Samtliga frågor som varit obligatoriska markeras med en stjärna (*). Hur 

många som svarat på de öppna frågorna varierar och beskrivs under respektive fråga. 

FIGUR 5: SVAR PÅ FRÅGA 1 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN. 

 

*Inkluderar svar som beskriver att Pascals främsta nytta är att information är samlad och gemensam om patien-

ter och dess läkemedel 

**Inkluderar svar som beskriver att Pascals främsta nytta är att läkemedelsbehandling förbättras och fel-

medicinering förhindras 

 
FIGUR 6: SVAR PÅ FRÅGA 2 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.
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FIGUR 7: SVAR PÅ FRÅGA 3 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 8: SVAR PÅ FRÅGA 4A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

4b. Motivera gärna ditt svar. 

Till antalet var det fjorton respondenter som valt att motivera svaret på fråga fyra. De 

informationskanaler som motiveras som bra var speciellt webinarier, veckobrev och 

implementeringsmötena i Stockholm. Sammantaget har kommentarerna handlat om att Inera 

hela tiden varit tillmötesgående, att Ineras informationsmodell, informationen överlag samt 

bredden på informationskanaler varit bra. En respondent betonade dock att det ibland varit 

önskvärt med ett tydligare klargörande av viss information eller beslut, exempelvis gällande 

förskjutning av tidplan.  Informationen blev mer strukturerad när Ineras hemsida började an-

vändas som informationskanal, ansåg en av respondenterna. Utöver detta har det framkommit 

kommentarer som handlar om att för lite information har berört HSA och dess krav och på-

verkan på Pascal, att budskapen ibland varit motsägelsefulla i olika kanaler, att information 

ibland har blivit för mycket samt att det hade varit bättre om all information samordnades, 

från Inera och Apoteket. En respondent kommenterade enligt följande: ”Initialt var det svårt 

att få Inera att först frågorna om komplexiteten, att det inte bara handlar om en ny applikat-

ion för förskrivning, utan att den största utmaningen är att få alla förutsättningar på plats vad 

gäller SITHS-kort, HSA och behörighetstilldelning. Svårigheter att med implementerings-
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ansvariga i landstingen styra kommunerna som alla är sin egen organisation. Till detta kom-

mer svårigheten att nå ut till alla privata vårdgivare av olika slag.” 

FIGUR 9: SVAR PÅ FRÅGA 5A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

5b. Motivera gärna ditt svar. 

Det var sammanlagt tolv respondenter som valde att motivera sitt svar på fråga fem. Det 

framkom bland annat att mer omfattande information kommit från Inera efter att det gått upp 

för dem att det handlar om mycket mer än applikationen Pascal. En av respondenterna be-

skrev att ”Det är ett stort och omfattandet projekt med extrem komplexitet i alla delar. 

Informationen är omfattande, men stundtals har det saknats kompetens om hur miljön är runt 

de som ska använda systemet”. Vissa tillfrågade beskrev även en förändring gällande 

informationens omfattning under projektets gång och att informationen således har blivit 

bättre och mer omfattande i och med processens gång. Informationen ansågs ha täckt in alla 

områden och det poängterades även att Inera till stor del deltagit i lokala informationsmöten. 

En respondent beskrev att det inte saknas något i Ineras informationsmodell. Det som även 

togs upp var att Inera hela tiden varit tillmötesgående och att det har funnits flera olika sätt att 

få tillgång till information. En respondent valde att motivera sitt svar på följande sätt: ”Mas-

sor av info men: ibland mycket användbar, ibland kommit alldeles för sent, den är svår att 

hitta fram till, den passar inte alltid våra organisationer, ibland för detaljerad för att den ska 

passa min roll, svårt att veta vilka dokument som passar min roll, struktur på innehåll och 

namnsättning tokig ibland”. Det togs även upp att det brustit i tydliggörandet kring vad pro-

jektet skulle innebära samt att det inte framgått att arbetet mer skulle behandla tekniska 

aspekter än arbete och kunskap kring läkemedelsområdet. Informationen och specifikationer 

kring integrationen har beskrivits som bristfällig och att mer information om ordinations-

verktyget och dess funktionalitet hade önskats samt att veckobreven kunnat vara mer informa-

tiva.  Utöver detta framkom också att informationen beskrevs som lite utspridd. En respondent 

skev följande: ”Viss information kommer via utskick andra via andra kanaler. Det har varit 

lite pusslande för att få ihop bilden”. ”Tydligare och tidigare information centralt från 

Inera/CeHis till kommuner samt de större privata organisationerna” och mer övergripande 

information efterfrågas.   
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FIGUR 10: SVAR PÅ FRÅGA 6A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

6b. Motivera gärna ditt svar. 

Antal respondenter som kommenterat denna fråga var elva till antalet. Generellt beskrev fler-

talet respondenter framförhållningen som bra, däremot framgick några specifika områden där 

brister i framförhållningen poängterats. En respondent menade att Inera inte haft en realistisk 

strategi för hur de skulle nå ut till samtliga tvåhundranittio kommuner samt ansåg att det varit 

felaktigt att lita på att implementeringsansvarig skulle ansvara för detta. Flera poängterade att 

projektets upplägg hade kunna gjorts annorlunda och bättre. Ett återkommande förslag var att 

Inera inledningsvis hade kunnat genomföra pilotprojektet separat. Detta för att sedan granska, 

kontrollera och förbättra vissa delar, för att sedan bestämma det övriga projektets tidsram och 

då även involvera resterande. En respondent beskrev även att det hade varit fördelaktigt att 

arbetet med SITHS-kort för autentisering separerades från resten av projektet. Informationen 

beskrevs som bra, men att den ibland kommit för sent kring vissa delar. En respondent skrev 

att ”Inera hade behövt ha mer information om hur vissa delar av projektet skulle genomföras 

innan implementeringsansvariga bjöds in, för att undvika frustration, irritation och bilden av 

okunskap hos Inera.” Framförhållningen av information kring tidplanen och justeringar av 

den var det område som flertalet respondenter beskrev som otillräcklig. Vissa respondenter 

beskrev Ineras tiduppfattning kring projektet och vissa justeringar som naiva, något som kan 

bero på ”oerfaren (alt. pressad) projektledning (Att skjuta upp införandet i 5 DAGAR när det 

är tre-fyra MÅNADER kvar till driftstart låter naivt.)”. En respondent beskrev att det finns en 

viss förståelse kring att mycket information och vissa andra förändringar kommit sent då det 

är ett nytt projekt/system. 
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7a-g. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan ditt geografiska område och 

Inera (under införandet av Pascal)?* 

FIGUR 11: SVAR PÅ FRÅGA 7A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 12: SVAR PÅ FRÅGA 7B. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 13: SVAR PÅ FRÅGA 7C. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 14: SVAR PÅ FRÅGA 7D. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.
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FIGUR 15: SVAR PÅ FRÅGA 7E. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 16: SVAR PÅ FRÅGA 7F. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 17: SVAR PÅ FRÅGA 7G. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 18: SVAR PÅ FRÅGA 8 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.
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 FIGUR 19: SVAR PÅ FRÅGA 9 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

  

FIGUR 20: SVAR PÅ FRÅGA 10 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

11a. Hur har ni främst utbildat förskrivarna (i användandet av Pascal), d.v.s. vilket 

material och metod har ni främst använt?* 

Det har framgått att utbildning till utbildare och utbildning av användare i vissa fall har 

genomförts med varierande tillvägagångssätt. Nedan följer några beskrivningar som fram-

kommit som svar i webbenkäten. 

 ”Vi har utbildat utbildare på respektive klinik, boende som i sin tur har fått utbilda 

sina egna slutanvändare. Vi har visat både dokument, e-learning, instruktionsfilmer 

och utbildningsmiljön.” 

 ”Visning och informationstillfällen med öppet hus i ett flertal dagar. 1 timmes pass 

med dropin. Det passar vården bäst och då kan de välja att komma den timmen som 

är lämpligast. Hänvisning till e-learning, webbseminarium och demomiljö för att be-

rörda.” 

 ”I samband med utbildning av lokala nyckelpersoner, via fysiska möten och video-

konferens har jag informerat om bakgrunden till övergången från E-dos till Pascal, 

samt demat med hjälp av Pascal demomiljö. Vid några tillfällen var det även möjligt 

för nyckelpersonerna att själva öva i samband med utbildningstillfället. Jag har även 

informerat om Ineras e-learningmaterial för Pascal. Vi har även lagt in en länk till e-

learningen i det vi kallar IT-systemguiden på vårt intranät, då har vi också koll på hur 

frekvent informationen används.” 

Några respondenter beskrev tekniska problem med e-learning och demoversionen av Pascal, 

en avsaknad av vissa viktiga funktioner i denna demoversion samt att den inte heller varit 

tillräckligt stabil och uppdaterad. En av respondenterna menade att ”genomgången i demon 
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har resulterat i många frågor och diskussioner om verksamhetsrutiner och hur det kan hante-

ras av Pascal. Användarna har efter utbildning även själva fått tillgång till demon, vilket ta-

gits emot positivt " då kan jag knappa o träna själv".” Gällande Pascal demoversion för-

klarade en annan respondent att systemet många gånger varit trögt, något som respondenten 

menade att det hade resulterat i att det ”gör att visning till användarna inte blir det bästa samt 

att förtroendet för systemet naggas i kanten.” 

11b. Vilket av dessa tillvägagångssätt enligt ovan har du uppfattat som mest användbart?* 

Majoriteten av respondenterna svarade att användandet av e-learning, webinarer/filmer, 

demovisningar och informationsmöten var de mest användbara materialen och metoderna för 

utbildning i Pascal. Ett par respondenter betonade också användbarheten i eget skapat 

utbildningsmaterial, som då ansågs vara bättre anpassat för sina aktörer och användare. ”Att 

man har kunnig personal ute bland brukarna”, betonade en av respondenterna som betydelse-

fullt vid utbildning av utbildarna.  

FIGUR 21: SVAR PÅ FRÅGA 12 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 22: SVAR PÅ FRÅGA 13A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

13b. Motivera gärna ditt svar. 

Generellt har femton representanter frivilligt valt att motivera sitt svar på denna fråga. Två 

beskriver dock att de inte förstår eller kan besvara denna fråga. Vissa respondenter svarade att 

deras landsting har behövt genomföra stora förändringar i dess tekniska infrastruktur för att 

möjliggöra implementeringen av Pascal. Några respondenter beskrev däremot att de hade rätt 

tekniska förutsättningar redan innan och såldes har ingen teknisk anpassning i dessa landsting 

varit nödvändig. Till antalet var det ungefär lika många som har behövt göra stora förändring-

ar som de som inte behövt göra några förändringar. Utöver dessa var det ytterligare ett antal 

respondenter som uppgav att vissa mindre förändring varit nödvändiga för denna anpassning. 
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13a. Hur väl har Pascal passat in i de befintliga tekniska lösningarna?* 



 

 

Något som framgår genom flertalet respondenters svar på denna fråga var att den tekniska 

anpassningen skiljde sig åt mellan landstingen och kommunerna. I vissa fall beskrevs att 

landstingens tekniska infrastuktur har fungerat väl tillsammans med kraven för Pascal, medan 

kommunernas tekniska infrastruktur inte har uppfyllt kraven och således har många tekniska 

förändringar varit nödvändiga i kommunerna.  

Utöver ovan beskrivna svar presenteras nedan några kommentarer från andra respondenter: 

 ”Uppdaterade checklistor och systemkrav alldeles för ofta. Det finns många 

restrektioner vad gäller brandväggar m.m. på landstingen. Det har skett förändringar 

i direktiven för ofta.” 

 ”Det finns mycket att ta hänsyn till i användarnas tekniska miljöer.” 

 ”Tekniska lösningar utifrån Internet och Windows mm helt okej. Ny teknisk infra-

struktur i form av HSA och SITHS har tillkommit. Det visste vi dock och det har gått 

bra.” 

 ”Lite svårt att koordinera system- och funktionskrav kopplat till de system som redan 

används inom organisationen. T ex Net iD och Adobe reader. Bra om detta skulle 

kunna hållas samman för alla de eHälsotjänster som planeras att införas och med 

tanke på de tjänster som redan har införts.” 

FIGUR 23: SVAR PÅ FRÅGA 14A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

14b. Motivera gärna ditt svar. 

Det var femton respondenter som valde att motivera sitt svar på föregående fråga. Flertalet av 

respondenterna som gjort detta uppgav att de inte har någon integrering mot befintliga system, 

eller ännu ej genomfört integreringen. Ett fåtal har uppgett att de fått önskad respons, sam-

tidigt som ett fåtal uppgett att de inte fått önskad respons. En respondent skrev att ”Det har 

varit väldigt lite dialog och information om integrationer. Detta är ett stort förbättrings-

område eller en lärdom att inte enbart fokusera på webb.” 

En annan respondent motiverade istället sitt svar enligt följande: ”Lyssnat JA, men väldigt 

mycket strul med förutsättningar. Det har även tillkommit saker som inte var med från början. 

Det ställer till en hel del strul! Tror inte att vår leverantör alltid har fått raka svar. Vilket nog 

återigen beror på att utveckling och införande går hand i hand. Något såhär stort ska ske 

under mindre stress.” 
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FIGUR 24: SVAR PÅ FRÅGA 15A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

15b. Motivera gärna ditt svar.  

Totalt valde elva respondenter att motivera sitt svar på fråga 15a. Vissa respondenter för-

klarade att de har fått bra svar på de riktade frågor som ställts att de fått snabba svar samt att 

checklistan är till god hjälp. Däremot uppger en respondent att det ibland tagit tid innan Inera 

tagit till sig frågan, ”men efter att tiden gått har stödet ökat och kommunikationsvägarna för-

bättrats”. Flera av respondenterna poängterade att material, checklista och annan information 

kontinuerligt har ändrats och borde istället varit färdig redan tidigt i processen. En av 

respondenterna skrev att Inera ”bara hänvisningar till checklistan - som hela tiden uppdate-

ras! Den skulle behövts vara klar långt innan testperioden”.  

En respondent, som enligt fråga 15a beskrev sig inte vara särskilt nöjd med den tekniska 

supporten, valde att motivera detta enligt följande: 

”Inera borde ha haft allt material framme i september!!!... Inera har legat ett steg före ibland 

(och ibland ett steg efter)… Mitt intryck är att Inera utvecklade information under tiden som 

alla organisationerna har brottats med samma frågor… Välskriven info - men mottagarna 

har olika förutsättningar och organisation. Landsting med stor IT-avdelning eller liten kom-

mun med verksamhetsfolk kräver olika info… Mycket av HSA/SITHS-infon borde inte ligga 

under Pascal. Ska personer som ska sätta sig in i HSA/SITHS söka under Pascal när de ska 

ansluta till NPÖ? (Alla organisationer är inte stora IT-avdelningar på landsting med 

kompetensöverföring.)… Mycket trevliga och tillmötesgående personer på Inera (som jag tror 

har kämpat på lika hårt som många av oss som varit ansvariga för införandet på kommu-

ner/lst)… Så många detaljer!! Certifikat, HSA-katalog utan integritetskontroll. Förstår inte 

hur omotiverade kommuner eller mindre vårdgivare som inte har en bra supportavdelning 

ska klara av att hålla ihop detta = stor RISK avseende datakvalitet i HSA-katalogen.)” 

16a. Har införandet av Pascal skett enligt förutbestämd tidplan? Ja/Nej/Införandet är 

ännu inte slutförd.*  

Endast en respondent har uppgett att förutbestämd tidplan har följts, resterande har uppgett att 

tidplanen ej följts eller att införandet ännu inte var slutfört.  

16b. Om införandet inte skett enligt tidplanen, vad anser du är anledningen till detta? 

Totalt nitton respondenter valde att besvara denna fråga och ett antal olika anledningar till att 

tidplanen inte följts har framkommit. De beskrivna anledningarna har gått att dela in i olika 
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grupper och inom parentesen avges nedan hur många respondenter, av de som svarat på denna 

fråga, vars svar ligger inom respektive område. Dessa grupper är:  

 Tidsbrist och/eller bristande planering (fyra av nitton). 

”Bristande planering nationellt, snäv tidsplan med för lite utrymme för att t.ex. lära av 

pilotenheter. Kort framförhållning vid ändringar” 

”Jag tycker att Inera hela tiden har informerat om att tidplanen ska hållas och verkligen job-

bat för detta. Att det sedan blir en viss förskjutning på ett så här stort projekt tycker jag inte 

är konstigt, alla bitar måste klaffa annars blir det inte bra.” 

”Pilottest hade behövts tidigare och längre och fler patienter" 

 Att det har berott på problem hos Apoteket AB och Apoteket Service AB och inte på 

Inera (tre av nitton).  

 Okunskap om vårdgivare och eller bristande förståelse (tre av nitton). 

”Okunskap nationellt om hur vårdgivare arbetar och dess förutsättningar innan man startar 

ett så stort nationellt projekt. Måste gå att förbereda och säkerställa på ett helt annat sätt.” 

”Inera har inte tagit hänsyn till att det är ett stort område med många intressenter inom vår-

den som berörs. Kommunerna var inte alls förberedda på detta. Det finns ingen som tidigare 

har hållit i ett så stort område som ett helt län. Bara att hitta kontaktytorna har varit ett stort 

arbete som inte jag tror att någon varit beredd på. Att införa SITHS kort och HSA inom ett så 

brett område går inte fort.” 

”Många orsaker man förstår kanske inte komplexiteten fullt ut.” 

 Flera systeminföranden samtidigt (två av nitton). 

Utöver dessa har enstaka respondenter beskrivit att anledningen kan ligga i bristande 

kommunikation eller att vissa processer varit ineffektiva. Andra ger följande förklaring: 

”Bra att man kvalitetssäkrar” 

”Alla detaljer, många inblandade. Utbildning av uppgiftslämnare. Svårigheten att samla in 

information från alla vårdenheter. Att få ansvariga på vårdenheterna att förstå vad de måste 

göra. Det är bara de som vet vem som ska ha behörighet. Saknat förslag på rutinbeskrivning-

ar och mallar för manuell hantering av beställning av kort, medarbetaruppdrag, av-

beställning, Landsting och kommuner är inte organiserade på samma sätt. Inget regionalt 

stöd/forum för HSA/SITHS, bara ordinationsverktyget.” 

  



 

 

FIGUR 25: SVAR PÅ FRÅGA 16C. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 26: SVAR PÅ FRÅGA 17. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 27: SVAR PÅ FRÅGA 18 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 28: SVAR PÅ FRÅGA 19 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.
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20a. Upplever du att inställningen till Pascal förändrats under införandeprocessen? Ja, till 

mer positiv/Ja, till mer negativ/Nej, ingen förändring har uppfattats.* 

Trettiofem procent av de tillfrågade har inte uppfattat någon förändring av inställningen under 

införandeprocessen av Pascal. Femtiosju procent har upplevt en förändring till mer positivt. 

De vanligaste anledningarna till detta beskrevs vara att inställningen blivit mer positiv då man 

fått mer information om Pascal, utbildning i verktyget samt sett verktyget. Nio procent har 

upplevt en förändring till mer negativt. De mest förekommande anledningarna till att detta har 

uppgetts vara att vissa vitala funktioner upplevs saknas, att det finns en besvikelse över 

begränsningar i systemet och att det tidigare systemet eDos i vissa fall gett bättre information 

och mer stöd samt att Pascals säkerhetslösning uppfattas som onödigt krånglig.  

FIGUR 29: SVAR PÅ FRÅGA 21A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

21b. Motivera gärna ditt svar. 

Endast tio respondenter valde att motivera sitt svar på föregående fråga, varav en beskrev att 

denne inte kunde svara på frågan. Några av de respondenter som beskrev att acceptansnivån 

uppfattats som hög menade att detta kan bero på att det helt enkelt inte finns något annat sy-

stem efter att eDos försvinner och att det således bara varit att acceptera beslutet eller att Pa-

scal upplevs som en förbättring i jämförelse med eDos". En annan respondent motiverade den 

högt upplevda acceptansnivån med att beskriva att Pascal upplevs som ett ”Ett intuitivt och 

självinstruerande användargränssnitt”. Utöver detta har tidigare system, eDos, beskrivits 

som omodernt, något som i dessa fall betonas som en anledning till en hög acceptansnivå 

gentemot Pascal. En annan respondent beskrev däremot följande: ”De flesta tycker nog att det 

är jobbigt att ta till sig ett nytt system. Svår hantering att ha två system ett journalsystem och 

Pascal, utan integrering. Svårt när en patientgrupp ska hanteras via ett annat system än det 

vanliga journalsystemet.” 
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FIGUR 30: SVAR PÅ FRÅGA 22 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

FIGUR 31: SVAR PÅ FRÅGA 23 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN. 

 

FIGUR 32: SVAR PÅ FRÅGA 24 I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

25. Hur många månader har du varit delaktig i projektet med Pascal?* 

I snitt har de tillfrågade varit delaktiga i projektet med Pascal i elva månader. Den som varit 

delaktig längst uppgav tjugofyra månader och den som varit delaktig kortast tid uppgav en 

månad. Flest respondenter, åtta stycken, uppgav att de varit delaktiga i projektet i tretton 

månader.  
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FIGUR 33: SVAR PÅ FRÅGA 26A. I DEN WEBBASERADE ENKÄTEN.

 

Åttiosju procent av de tillfrågade uppgav att de har valt att genomföra och implementera Pa-

scal i egen regi, medan endast fyra procent outsourcade detta. Däremot uppgav nio procent att 

de använt sig av båda alternativen.  

26b. Hur har du uppfattat att valet i frågan ovan påverkat införandet av Pascal i ditt geo-

grafiska område?* 

Övergripande uppgav femtiotvå procent att detta val inte har haft någon uppfattad inverkan på 

införandet av Pascal. Fyrtiotre procent uppfattade att valet, enligt ovan, hade en positiv in-

verkan och endast fyra procent uppgav att detta påverkat införandet i negativ riktning. Av de 

respondenter som uppger att de implementerat i egen regi, vilket var tjugoen till antalet, upp-

gav tio av dessa att detta har haft en positiv inverkan på införandet av Pascal. Tio av de som 

infört i egen regi har dock inte uppfattat någon inverkan.  Inga av dessa respondenter har dock 

uppfattat någon negativ inverkan. Endast en respondent uppger att de outsourcat 

implementeringsarbetet, men uppfattade inte att detta haft någon inverkan på införandet av 

Pascal. Endast två av respondenterna uppgav att de använt båda dessa alternativ för 

implementering. Av dessa uppgav en att detta haft en negativ inverkan och en att ingen in-

verkan uppfattats.  

26c. Motivera gärna ditt svar. 

Sju respondenter valde att motivera sitt svar på föregående fråga. Majoriteten av dessa 

genomför införandet i egen regi. Nedan följer några respondenters motivering till varför 

genomförande i egen regi uppfattats ha haft en positiv inverkan. Positiva effekter av att 

implementera i egen regi, som framkommit av dessa motiveringar, går att sammanfatta enligt 

följande: 

 ”Bättre kontroll och uppföljning av införandet.” 

 ”Vi känner vår miljö och användarna” 

 ”Ekonomisk +” 

 ”Jag tror att det är viktigt att det är någon, några som känner engagemang som 

deltar i ett sånt här projekt.” 

En respondent skrev följande: ”Däremot har vi i vårt län inte haft tillräckliga resurser för 

införandet och det har inte drivits som ett egentligt projekt eftersom min arbetsgivare inte 

riktigt förstod hur stort detta var/är. Har ställt krav på annat arbetssätt inför implementering 

av NOD.” En annan respondent beskrev däremot att denne anställts till etthundra procent för 

att arbeta med eHälsa och beskriver vidare att ”jag har haft mycket tid att lägga på införandet 
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och har verkligen gått in för att ge kommunerna maximal service i detta. Jag har åkt till dem 

istället för att de ska åka till mig i största möjliga utsträckning.” En respondent som uppgett 

att båda alternativen använts beskrev att detta haft en negativ inverkan och motiverade enligt 

följande: ”Det har tagit ORIMLIGT lång tid och kostat alldeles för mycket pengar.” 

Plats för synpunkter. 

Nio respondenter valde att komma med övriga synpunkter.  Två av dessa betonade återigen 

tidsbristen vid införandet av Pascal. Vissa övriga kommentarer presenteras nedan: 

 ”Väldigt roligt och inspirerande även om det är bland det jobbigast jag gjort.” 

 ”När det är ett nationellt projekt måste både kommuner och landsting ha fått rätt 

förutsättningar från centralt håll. Det var ingen samordning alls vad gäller den biten. 

Inte heller för de privata vårdgivarna som finns. Ett stort grepp som innebär mycket 

stor samordning. Det hade behövts större insats från Inera, centralt innan man utsåg 

implementeringsansvariga som har fått tagit på sig en väldigt tung roll som inte 

angavs från början.” 

 ”Jag tycker Inera har gjort ett bra jobb i projektet att införa ett system i samtliga 

kommuner och landsting i Sverige. Ingen enkel uppgift.” 

 ”Det hade underlättat betydligt om även Apotekens Service AB och Apoteket AB hade 

haft samma krav på anslutning till HSA. Bl a med tanke på integrationen mellan 

journalsystem och Pascal, samt att det kanske också hade kunnat vara möjligt att an-

vända HSA-id som identifierare för en vårdenhet i stället för arbetsplatskod.” 

 ”Svalt intresse för SITHS-korten/säker inloggning från alla inblandade parter på 

kommunal nivå och vårdgivarnivå. Detta har varit något som man "tvingats" till för 

att komma åt Pascal och NPÖ och man är glad att är på plats.” 

 

 


