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Abstract

Rapportens syfte är att i en fallstudie undersöka vilka effekter personalen på ett vård och 

omsorgsboendet i Filipstads kommun upplever i sin vardag, efter att ett nytt IT-system 

implementerats, för att bedöma om upphandlingsprocessens genomförande ligger till grund 

för effekterna personalen upplever. 

Detta ämne är aktuellt, då digitalisering inom vården ingår allt mer i personalens vardag inom 

vård och omsorg. Effekter efter en implementering av ett IT-system uppstår alltid, men frågan

är om effekterna påverkar vård och omsorgspersonalens vardagliga arbetssituation på ett 

positivt eller negativt sätt. 

Detta är en fallstudie med kvalitativ inriktning, där metodvalen är semistrukturerad intervju 

och deltagande känd observation. Utifrån den insamlade teorin utformades de intervjufrågor 

som användes vid intervju med säkerhetssamordnare (SS ) och upphandlingschef (UC) för 

Filipstads kommun som är IT-systemets beställare. Efter intervjun med SS och UC i 

sammanhållning med teori utformades de intervjufrågor som ställdes till gruppledaren för 

vård och omsorgsboendet samt fem stycken personal på vård och omsorgsboendet, varav fyra 

st jobbar dag och en jobbar natt. 

Resultatet av fallstudien visar att upphandlingsprocessen och implementeringen av IT-

systemet utförts utan några större brister, men IT-systemet har en hög dysfunktionalitet. 

Respondenternas och gruppledarens syn är att kraven sett annorlunda ut om de fått medverka 

vid kravinsamling, denna syn stöds inte av det som framkommit under rapportens skrivande. 

Dock har personalens vardagliga arbetssituation försämrats efter det nya IT-systemet 

implementerats. 

Syftet med det nya IT-systemet var att personalen skulle känna sig tryggare och ha bättre koll 

över brukarna. Detta har inte uppnåtts då IT-systemet har en så hög dysfunktionalitet att en 

slutbesiktning varit omöjlig att genomföra.



Förord
Denna rapport har varit intressant att skriva och jag har fått en insyn i varför en digitalisering 

är nödvändig. Jag har även fått insyn i hur en upphandling är strukturerad och hur något som 

utförts efter “bokens regler” ändå så lätt kan fallera.

Jag vill tacka min handledare Katarina som stöttat, väglett och inspirerat mig genom mitt 

skrivande av denna rapport. Tack för du stått ut när mitt tankesätt skenat iväg vid sökande av 

rätt svar på mina frågor. Jag vill även tacka min make för att du alltid trott på mig och stått vid

min sida och stöttat mig när motivationen varit som lägst. Även min familj och min vänner 

som trott på mig genom hela rapporten. Till sist vill jag tacka alla respondenter som gjort det 

möjligt för mig att genomföra denna rapport. 

Tack! 

Sara Wallinder Mittonen
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1  Inledning

Inledningskapitlet börjar med en presentation av rapportens problemområdet, där ämnesvalet 

omnämns och dess problematik. Sedan följer rapportens syfte och målgrupp. Vidare redovisas 

rapportens undersökningsfrågor samt vilka avgränsningar som gjorts och avslutas med vilka etiska

överväganden som gjort.

1.1  Problemområde

Digitalisering inom vården växer och ökningen ser inte ut att sjunka (Sveriges Kommuner och 

Landsting SKL 2013). För att vara en attraktiv kommun är det viktigt att ligga med i tidens 

digitalisering. Vid bytet från analogt till digitalt nät har digitaliserade lösningar blivit aktuellt 

gällande IT-system i form av trygghetslarm inom vården (SKL 2013). Vid upphandling av IT-

system finns flertal faktorer som spelar in, en av de faktorer är de krav som ställs vid kravinsamling.

Felaktiga krav är största källan till misslyckade projekt, hela 56 procent (Görling 2009). Medverkan

av användare är ännu en faktor som visat sig ha inverkan. Enligt The Standish Group (TSG) (2015) 

är en av faktorerna för att lyckas med ett IT-system att involvera användaren i framtagandet av 

krav. Faktorer såsom lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens policy, har även en 

påverkan av upphandling av IT-system (Filipstad kommun 2018d). Vid implementering av ett nytt 

IT-system kan det uppstå effekter. Det är först efter att de upphandlade IT-systemet har 

implementerats, som effekter kan ses (Beynon-Davies 2009).

Rapporten bygger på en fallstudie av ett upphandlat IT-system, ett trygghetslarm för boende inom 

vård och omsorg. I rapporten används ordet IT-system men syftar på det upphandlade 

trygghetslarmet. Brukarna på vård och omsorgsboendet bor i enskilda rum. Varje brukare har en 

larmknapp i form av armband eller halsband. Vid behov av hjälp trycker brukaren på larmet, då 

skickats larmet vidare till de telefoner som personalen bär: Då kan personalen svara och välja 

mellan att ringa upp brukaren för att ta reda på anledningen till larmet, eller gå till brukarens rum 

för kontakt. 

Redan vid implementeringen av IT-systemet uppstod flertal problem, författaren av rapporten 

jobbade på vård och omsorgsboendet vid implementeringen av IT-systemet. Redan ett par dagar 

efter implementeringen kraschade IT-systemets server, extra personal fick sättas in och ett backup 

IT-system fick sättas in. Brukare blev oroliga och personalen svor över det nya IT-systemet. Detta 

blev grunden för ämnet av rapporten, då en nyfikenhet växte fram att ta reda på om rätt krav ställts 

på det upphandlade IT-systemet samt vilka faktorer såsom lagar och policy påverkar 

upphandlingen. Samt även ta reda på hur de effekter som uppstår påverkar personalens vardagliga 
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arbetssituation. Fick användarna i detta fall personalen ge någon synpunkt på vilka funktioner IT-

system skulle ha? eller fick de använda det IT-system som upphandlades?.

1.2  Syfte

Rapportens syfte är att i en fallstudie undersöka vilka effekter personalen på vård och 

omsorgsboendet upplever i sin vardagliga arbetssituation efter att IT-system implementerats, för att 

bedöma om upphandlingsprocessens genomförande ligger till grund för effekterna som personalen 

upplever. 

1.3  Målgrupp

Rapportens målgrupper är användare av IT-system inom vård och omsorg samt upphandlare av IT-

system inom vård och omsorg. 

1.4  Undersökningsfrågor

 Hur utfördes kravinsamlingen?

 Har personal/användare av IT-system medverkat vid kravinsamlingen?

 Hur påverkade faktorerna lagen om offentlig upphandling och kommunens policy 

upphandlingen?

 Hur upplevde personalen på vård och omsorgsboendet implementeringen av IT-

systemet?

 Vilka effekter upplever personalen på vård och omsorgsboendet att IT-systemet 

medfört och hur påverkar effekterna personalens vardagliga arbetssituation?

1.5  Avgränsningar och tydliggörande

Avgränsningar har gjorts till kravinsamling för kunna bedöma vidden av medverkan av användare 

vid kravinsamlingen. Samt undersöka om önskade krav från personalen uppmärksammats eller 

uteblivit. Valet av faktorerna har begränsats till ett fåtal för att lägga större och djupare fokus på 

dem. LOU och kommunens policy används vid upphandling därför finns intresset att se hur stor 

inverkan de hade vid denna upphandling. 

Upphandlingsprocessen är den process som sker från ett beslut om att en upphandling är aktuell, 

insamling av krav, till att upphandlingen är klar och kontrakt med leverantören är skrivet.

Processen för montering, demontering, utbildning och driftsättning av IT-systemet nämns i denna 

rapport med det gemensamma namnet implementering. Utbildningen ses som en del av 

implementeringen men presenteras i en separat del.
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1.6  Etiska överväganden 

För all information som samlas in via respondenter, dvs. (individer som deltar i rapporten på något 

vis) har fyra olika krav satt grunden och etiska överväganden som gjorts. I ett dokument (Se bilaga 

1) kommer den grund av information som tilldelas respondenterna och har utformats utifrån de fyra 

etiska kraven. 

Det första kravet är informationskravet, forskaren ska ge respondenten information om 

undersökningens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet som informerar respondenten att 

deltagandet som sker är helt frivilligt och kan avbrytas om respondenten så önskar. Respondenten 

informeras även vilka metoder som används vid insamling av information mellan forskare och 

respondent. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och informerar respondenten hur 

personuppgifter som lämnas kommer bevaras och hur uppgifter med konfidentialitet kommer 

redovisas i rapporten. Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet. Det ger respondenten 

information om att uppgifter som uppges och samlas in enbart får användas till forskningsändamål. 

Om intresse av informationen från utomstående uppstår, måste en förfrågan och ett godkännande 

ges av respondenten innan uppgifter lämnas ut (Patel & Davidson 2011). 

Informationen delas med respondenterna vid en arbetsplatsträff där bilaga 1 läses upp och 

eventuella frågor från respondenterna besvaras. Vid intervju med säkerhetssamordnare (SS) och 

upphandlingschef (UC) görs en verbal överenskommelse att referat ska refereras till yrkestitel. Ett 

godkännande att spela in intervjun görs, detta för att minimera intervjutiden. 
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2  Teori

Teorikapitlet inleds med en överblick kring ökad digitalisering och följs av upphandling av IT-

system. Sedan följer teori kring faktorerna kravinsamling, medverkande av användare, LOU och 

kommunens policy. Implementering och dess effekter presenteras och sedan avslutas kapitlet med 

rapportens analysmodell.

2.1  Ökad digitalisering

Under 2000-talet har användningen av datorbaserade IT-system inom arbetslivet ökat med en 

explosionsartad fart. Allt kom inte på en gång utan har skett genom en gradvis ökning (Söderström 

2010; SKL 2013). Redan från mitten av 80-talet har olika yrkesgrupper fått arbetsverktyg utbytta av

en dator (Söderström 2010). Till en början var denna förändring ett orosmoment. Hur skulle arbetet 

bli då det skulle utföras på en dator? Skulle det inte bli väldigt påfrestande att sitta framför en dator.

Generellt kan en förändring i sig vara ett orosmoment, då framtiden är oviss och påverkan av 

ändringens utgång kanske är opåverkbar (Söderström 2010). 

När IT-system införs på arbetsplatsen, så sker det i tro om det ska göra arbetet, snabbare, och IT-

systemet ska vara lättare att använda än tidigare arbetssätt (Söderström 2010; Holden & Karsh 

2010). Det brukar vara det leverantören av IT-systemet utlovar. Men i många fall känner inte 

användaren alls att det blivit som utlovat, utan tvärt om. Stress och oro kan vara några av känslorna 

som kan uppkomma vid användning av IT-systemet. Men i många fall vågar inte användaren säga 

hur de känner, då de är rädda att inte få gehör för sina tankar och känslor. De är rädda för att de 

själva ska beskyllas för okunskapen och bli avfärdad som inte “datamogna”, och i vissa fall till och 

med vara rädda för att mista sitt jobb (Söderström 2010).

2.2  Upphandlingen av nytt IT-system

Vid upphandling av ett nytt IT-system kan anledningen vara en eller flera. Ett behov, en önskan, ett 

krav eller ett problem (Görling 2009). En stor förändring som gjort att befintliga IT-system byts ut 

är att det analoga telenäten bytts ut till digitala (SKL 2013). I en artikeln i Ny Teknik som 

publicerades i mars 2013, berättar Oskar Jonsson, programledare på hjälpmedelsinstitutet att vid 

början av bytet från analoga larm till digitala vid 2010 fanns inte teknik som var mogen när en 

upphandling skulle ske. De fick tillsammans med leverantören arbeta fram tekniken under 

projektets gång (Orring 2013). Även SKL (2013) tog fram en rapport för vägledning av införandet 

av trygghetslarm, där de påvisar att samhället blir allt mer digitaliserat. De gamla telefonnät som 

finns idag tillverkas inte längre och betyder att vid de fall något går sönder går det heller inte att 

laga och de blir tvungna att bytas ut mot en digitaliserad lösning. För att följa med i 

samhällsutvecklingen och som kommun kunna ge ett valfritt utbud till sina kunder, måste 
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kommunen utveckla och upphandla digitaliserade lösningar. Om kommunen är med i framkant och 

erbjuder ett bra digitaliserat utbud ökar även kommunens attraktion (SKL 2013).

2.3  Kravinsamling

Vid upphandling av ett IT-system är kravinsamling en av det största byggstenarna. Målet med en 

kravinsamling är att identifiera alla som har ett intresse av IT-systemet så kallade intressenter, samt 

vilka behov och önskemål de har på IT-systemet (Eriksson 2008). Det är även viktigt att kraven är 

tydliga. Om en klar och tydlig kravbild finns så blir även kraven lättare att uppfyllas (TSG 2015, 

1995; Görling 2009). Enligt Görling (2009) är felaktiga krav den största källan till misslyckade IT-

system, den består av hela 56 procent. Om fel upptäcks sent i projektet kan det leda till 

misslyckande, då det ofta tar allt för stor tid att åtgärda felet. I värsta fall är felet så stort att det 

krävs en omstart (Görling 2009). Kraven utgör även en grund för att uppskatta IT-systemets 

omfattning och därav IT-systemets uppskattade tid att utveckla samt dess kostnad (Görling 2009). 

Eriksson (2008) menar på att kravinsamling i dagens läge är mycket mer komplex än förr i tiden, då

behovet inte var lika stort för olika IT-system att integrera med varandra, som det är i dagens läge.

Beställaren av IT-systemet bör även ha i åtanke att olika användare kan ha olika behov. En 

användare som använder IT-systemet 1 gång i månaden kan ha ett helt annat behov än användaren 

som använder IT-systemet varje dag (Görling 2009). Med detta i åtanke kan olika användare ha helt

olika syn om samma IT-system då de kan ha skilda användningsområden att utgå ifrån. 

Vid insamling av krav finns det ett flertal olika tekniker, dessvärre finns det inte någon teknik som 

passar till all kravinsamling. Tekniken eller teknikerna (då man väljer att använda sig av flera) får 

helt anpassas utefter hur situationen ser ut och vilka slags krav det är som ska samlas in (Eriksson 

2008). Teknikerna kan vara allt från workshops, intervju, observation, prototyper, enkäter med 

flera. Då det finns ett stort alternativ av insamlingsmetoder kommer inte detta ämne fördjupas 

ytterligare utan ligga kvar på ett väldigt ytligt plan. 

2.3.1 Funktionella  krav

Kraven brukar delas upp i bör och skall krav, vad IT-systemet skall kunna göra och vad som bör 

kunna göras (Görling 2009). Kraven brukar även kategoriseras som funktionella och 

ickefunktionella krav (Eriksson 2008). Funktionella krav är de krav som specificerar vad IT-

systemet skall kunna utföra (Eriksson 2008). 

2.3.2 Ickefunktionella krav

Ickefunktionella krav är de krav som specificerar hur IT-systemet ska fungera. Ickefunktionella 

krav kompletterar de funktionella kraven. De har en stor roll då de påverkar hur användaren 

kommer uppfatta IT-systemet. Kraven beskriver även IT-systemets prestanda och användbarhet 

samt IT-systemets kvalitetsattribut. Vid fel ickefunktionella krav kan kostnaden bli hög om de 
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upptäcks sent, då det i efterhand är både tids och kostnads fullt att ändra i användargränssnittet 

(Eriksson 2008). 

Ickefunktionella kraven brukar delas in i fyra kategorier. Användbarhet, tillförlitlighet, prestanda 

och underhållbarhet. Användbarhet speglas i hur lätt IT-systemet är för användaren att uppfatta och 

använda (Eriksson 2008; Holden & Karsh 2010).  Holden & Karsh (2010) anser att användbarheten 

har en avgörande roll då den avgör användarens attityd till att använda IT-systemet. Tillförlitlighet 

grundar sig i hur pålitligt programmet är. Vid bedömning av tillförlitligheten mäts det efter en 

period hur hög IT-systemets felfrekvenser är och kan på så vis få fram hur tillförlitligt IT-systemet 

är. Prestanda mäts utifrån hur snabbt IT-systemet svarar på en förfrågan. Underhållbarhet syftar på 

hur lättsamt IT-systemet är i drift och underhåll (Eriksson 2008). I denna rapport kommer inte 

underhållbarheten vara aktuell då det inte anses ligga inom rapportens fokusområde.

2.3.3 Uteblivna krav

Uteblivna krav kan bero på bristande kunskap av vad som behövs, att den ansvarige för kraven inte 

har tillräckligt stor kunskap om vad som önskas. Det är inte säkert att den ansvariga för uppköpet av

IT-systemet är den faktiska slutanvändaren. Om brister i kommunikationen med slutanvändarens 

önskemål uppstår blir sällan kraven de förväntade (Eriksson 2008). Görling (2009) menar att 

kravinsamling ska ske av en utbildad eller erfaren person, då det är otroligt svårt att lyssna, tolka 

och analysera för att sedan formulera kraven. 

2.3.4 Medverkan av användare

Enligt TSG (2015, 1995; Söderström 2010; Eriksson 2008) är en av faktorerna för att lyckas med ett

IT-projekt att involvera användaren av IT-systemet i kravinsamling. I TSG rapport CHAOS från 

1995 var medverkande av användare den största faktorn för att lyckas vid framtagning av ett IT-

system och i TSG CHAOS rapport vid 2015 var fortfarande medverkande av användare en av de tre

viktigaste faktorerna för att lyckat IT-system.

På Suntarbetslivs hemsida finns artikeln från 2017 “när män gör IT-system för vårdens kvinnor” där

framgår det att kvinnodominerade vårdyrket använder sig av många olika IT-system med dålig 

design och hur detta stressar vårdpersonalen. En studie ska göras under en period på tre år för att se 

hur IT-systemen påverkar arbetsmiljön och hur man kan utveckla IT-system som är bättre anpassat 

för vården genom att studera sjuksköterskors IT-vardag. Även undersköterskor kommer bli 

intervjuade inom ett begränsat urval av arbetsområden (Neij 2017).

Söderström (2010) tar upp att många företag utger sig för att ha “användarvänliga” IT-system som 

bygger på förundersökningar eller samarbete med specialister inom användbarhet. Men att det 

nästintill finns obefintliga fall där en representant för slutanvändaren involveras i hela processen av 

framtagandet av IT-systemet (Söderström 2010). Det är inte i alla fall som det är bra att användaren 

6



medverkar. Om användaren har en negativ syn på förändringar och hur förändringen skall påverka 

jobbsituationen kan kraven bli likt de som finns med det befintliga IT-systemet. Helt plötsligt kan 

ett IT-system man klagat över i flera år vara hur bra som helst för man vet vad man har men inte 

vad man får (Eriksson 2008). 

2.4  Lagen om offentlig upphandling

Vid upphandling inom offentliga sektorn finns lagen om offentlig upphandling (LOU) som måste 

följas. LOU ser till att myndigheter och andra organisationer som finansieras av allmänna medel 

inte kan upphandla vad som helst. Lagen heter numera nya LOU då det gjorts förändringar i den 

som började gälla 1 Januari 2017. Om upphandlingen inleddes innan 1 Januari 2017 så är det gamla 

LOU som gäller och efter nya LOU. Dock kommer förkortningen LOU användas och syfta till nya 

LOU. Anledningen till LOU är att ge en tydlighet i hur upphandling går tillväga, samt att ge alla 

företag små som stora samma möjlighet att ge anbud vid upphandling. Även för att kunna ge 

företag och leverantör en chans till bra dialog vid upphandling (Upphandlingsmyndigheten 2017). 

2.4.1 Tröskelvärde 

I LOU finns något som heter tröskelvärde, beroende på vad som upphandlas finns olika belopp. När

det handlar om en offentlig upphandling av varor och tjänster ligger tröskelvärdet på 1 910 323 

kronor (Upphandlingsmyndigheten 2017). Om en upphandling överstiger det aktuella tröskelvärdet 

ska även leverantörer i Europa ges möjlighet att lämna anbud, om upphandlingen ligger under 

tröskelvärdet behövs enbart en nationell annonsering göras. Hur upphandlingen går till väga beror 

på beloppet för upphandlingen, om beloppet ligger över tröskelvärdet kan tre olika upphandlingar 

ske (Upphandlingsmyndigheten 2017). 

2.4.2 Upphandling över tröskelvärde

På Filipstad kommuns hemsida finns det en sammanställning av det tre alternativ som kan användas

vid upphandling över och under tröskelvärdet utifrån LOU. Alternativ ett är en öppen upphandling,

där  upphandlingen  annonseras  ut  och  inga  förhandlingar  får  förekomma.  Alternativ  två  är  en

selektiv upphandling där upphandlingen sker i två steg. 

1. En annonsering i form av inbjudan att delta görs. De krav som ställs från leverantören ska

anges. Ansökningar av alla som vill delta kommer in. 

2. Ett  antal  leverantörer  som  uppfyller  kraven  väljs  ut  och  till  dem  skickas

förfrågningsunderlaget  ut.  Enbart  de  leverantörer  som  inbjudits  lämna  anbud  och  inga

förhandlingar får förekomma.

Det tredje alternativet är förhandlad upphandling vilket också är en selektiv upphandling. I denna

upphandling kan man till skillnad från alternativ två ta upp förhandling med fler än en leverantör.

Efter  att  leverantörerna  motsvarat  krävd  kvalificering  bjuds  de  in  att  lämna  anbud  eller  till

förhandling (Upphandlingsmyndigheten 2017; Filipstad kommun 2018d).
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2.4.3 Upphandling under tröskelvärde

Om upphandlingen sker under tröskelvärdet finns även där tre olika slag av upphandling, förenklad 

upphandling, urvalsupphandling och direktupphandling. Förenklad upphandling är öppen för alla 

leverantörer att lämna anbud, annonseringen ska göras offentlig i en elektronisk databas och eller i 

rikstäckande media. I denna upphandling får förhandling ske med en eller flera anbudsgivare. 

Alternativ 2 urvalsupphandling då får alla leverantörer ansöka och lämna ett anbud därefter bjuds 

utvalda in för anbudsgivning. Urvalsupphandling ska annonseras i en elektronisk databas och 

perioden för ansökningen får inte understiga 10 dagar med start från inbjudan publicerades. 

Urvalsupphandling motsvarar en selektiv upphandling men gäller vid lägre belopp. Sista 

upphandlingsformen direktupphandling sker om värdet av upphandlingen är lågt eller synnerliga 

skäl föreligger. Inga krav ställs på formaliserat anbudsförfarande (Upphandlingsmyndigheten 2017; 

Filipstad kommun 2018d).

2.4.4 Filipstad Kommuns policy

Filipstad kommun tillhör den offentliga sektorn och måste följa LOU. Men Filipstad kommun har 

även en miljöpolicy, upphandlingspolicy och kommunalt konkurrensprogram som är ett ramverk för

kommunens arbetssätt vid upphandlingar (Filipstad kommun 2018d). Miljöpolicyn bygger på att 

kommunen strävar efter att aktivt jobba för en ekologisk hållbar utveckling. Även kommunens 

interna arbete strävar efter medvetenhet kring miljökonsekvenser och jobbar för att utveckla och 

förbättra miljön (Filipstad kommun 2018b). 

I kommunens konkurrensprogram Filipstad kommun (2018a) beskrivs syftet “att ge klara spelregler 

i de fall konkurrensutsättning bedöms vara ett rationellt sätt att uppnå hög effektivitet och god 

kvalitet på kommunens tjänster. På vilket sätt kommunens uppgifter ska organiseras och fördelas 

ska kontinuerligt utvärderas utifrån effektivitet och personalens och brukarnas intresse”. Det 

beskrivs även hur en upphandling i stora drag går till väga i olika faser. 

• Beslut om att konkurrensutsätta egenregin - att kommunen själv inte kan bidra med det som 

behövs och bedöms att en upphandling skall ske. 

• En aktuell kravspecifikation tas fram. 

• Anbud från leverantörer inkommer och en utvärdering görs kring vilket anbud som ska antas. 

• Visst anbud antas. 

• Avtal med leverantör tecknas (alternativt avbryta upphandlingen för det fall egenregianbud 

bedöms som mest förmånligt (Filipstad kommun 2018a).

Upphandlingspolicyn bygger på en sammanställning kring hur kommunen förhåller sig till LOU, 

miljöpolicy samt konkurrensprogrammet. Utifrån detta har upphandlingspolicyn utformas och 

används som grund vid upphandlingar av Filipstad kommun (Filipstad kommun 2018c).
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2.5  Implementering

Implementering innebär inte bara att installera IT-systemet och sedan är allt klart. Det krävs 

planering hur implementeringen ska gå tillväga, så som när och hur det ska ske (Alter 2006). Även 

en bedömning om utbildning av personal krävs och hur den skall ske samt om ett nytt arbetssätt 

krävs kring det nya IT-systemet (Alter 2006). Holden & Karsh (2010) menar att användaren lätt 

glöms bort då störst fokus ofta läggs på själva utförandet av implementeringen. 

Implementationsfasen anses inte färdig förrän IT-systemet är i bruk i organisationen och fungerar 

på ett effektivt sätt. För att göra en säkrare implementering brukar det gamla IT-systemet hållas 

kvar i bruk, så om det uppkommer problem med det nya IT-systemet finns det gamla att falla 

tillbaka på. På så vis finns en backup och kan användas tills det nya IT-systemet fungerar som 

utlovat (Alter 2006). Alter (2006) anser att en implementering alltid ska ske efter att användaren av 

IT-systemet fått sin utbildning.

2.5.1 Utbildning

Vid utbildning av IT-systemets användare finns det flera faktorer som behöver klargöras. Är det 

skaparna av IT-systemet som ska göra utbildningen?, hur omfattande skall utbildningen vara?, finns

redan samma IT-system sedan innan? och hur utfördes utbildningen då?. I vissa fall finns inget 

behov av utbildning överhuvudtaget (Söderström 2010; Beynon-Davis 2009). Söderström (2010) 

menar att i de flesta fall faller utbildning bort eller har en minimal roll. Chefer och projektledare har

en tro om att alla har en högre IT-kunskap än vad de har. Det är även vanligt att utbildningen ges i 

ett tidigt stadier och IT-systemet blir försenat vilket leder till att när IT-systemet implementeras har 

användaren glömt delar av utbildningen. I värsta fall är utbildningen inte längre aktuell och ingen 

ny utbildning ges, då det anses att utbildningen redan är utförd (Söderström 2010). 

2.6  Effekter efter implementering

Det är inte förrän IT-systemet implementerats i en organisation som effekterna kan ses (Beynon-

Davies 2009). Samma inställning har Holden & Karsh (2010), de menar att vid forskning läggs 

störst fokus på design och implementation istället för användarnas reaktioner på redan 

implementerade IT-system. Beynon-Davies (2009) har delat upp effekterna i två kategorier, 

förstahands och andrahands effekter. De använder sig av Delone & Mclaen modellen som visar 

vilka faktorer som påverkar effekterna av ett IT-system, medan Holden & Karsh (2010) använder 

sig av den teknologiska acceptans modellen (TAM). Holden & Karsh(2010) menar att det är efter 

IT-systemet implementerats med hjälp av användarnas val att använda eller inte använda IT-

systemet, som en bedömning om IT-systemet är lyckat eller inte. 

Beynon-Davies (2009) förstahands effekterna riktar sig mot användarvänligheten av IT-systemet 

och ger en bedömning av hur nöjd och engagerad användaren är vid interaktion med IT-systemet. 

Andrahands effekten riktar sig mot vilken effekt IT-systemet har på individen, en arbetsgrupp eller 

organisationen i helhet. I modellen TAM mäts acceptansen av användarens beteendemässiga 
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avsikter (BA) att använda IT-systemet. BA påverkas av användarens attityd att använda IT-systemet

som består av två faktorer, hur användaren uppfattar användbarheten samt hur lätt användaren anser

IT-systemet är att använda. En annan faktor som anses påverka är sociala inflytanden, dvs. hur 

kollegor eller chef tycker eller uttrycker sig kring IT-systemet och på så vis påverkar användarens 

uppfattning och inställning till IT-systemet (Holden & Karsh 2010). 

För att förklara Delone & Mclaen modellen i stora drag inleds den med två faktorer, IT-systemets 

kvalitet och kvaliteten av den information som IT-systemet genererar, funktionalitet. Båda 

faktorerna påverkar användbarheten av IT-systemet, vilket påverkar individerna i organisationen 

och på så vis organisationen i helhet och genererar nyttan av IT-systemet. (Beynon-Davies 2009). 

Funktionaliteten av ett IT-system brukar definieras av vad organisationen har för krav på IT-

systemet dvs. vad IT-systemet gör eller ska göra. Det gäller här att plocka ut IT-systemets 

kärnfunktion för att kunna bedöma funktionaliteten. När det gäller användbarhet menas det hur lätt 

det är att använda IT-systemet i det ändamål det är syftat för. Det är inte förrän användaren 

interagerar med IT-systemet som en bedömning kan göras hur lyckad eller misslyckad 

användbarheten av IT-systemet är. När det kommer till nytta så syftar det på om IT-systemet 

genererar det som det är ämnat samt hur det påverkar organisationen i helhet. Det är när man har 

uppmätt nyttan som man kan se om IT-systemet ger den effektiviteten som var uppsatta målet med 

upphandlingen (Beynon-Davies 2009).

Effekterna i rapporten kommer fokusera på  begreppen funktionalitet, användbarhet och nyttan.

2.7  Analysmodell

Analysmodellen redovisas (se figur 1) i cirklar med innehåll av faktorer med tillhörande 

underfaktorer. Pilarna från cirklarna fortsätter sedan till rektangelformade rutor som representerar 

olika faser i upphandlingen. Pilarna är enkelriktade då de i efterhand inte kan påverka föregående 

fas utan bara nästkommande fas. En grundlig beskrivning hur analysen ska gå till redovisas nedan.

Analysmodellen inleds med faktorerna kravinsamling och LOU (lagen om offentlig upphandling). 

Båda faktorerna har en varsin underliggande faktor, kravinsamling har medverkan av användare och

LOU har kommunens policy. För att få förståelse hur upphandlingsprocessen gick till, behövdes 

teoretiskt fakta tas fram kring de ovannämnda faktorerna för att göra ett underlag för de 

intervjufrågor som användes vid empirin och intervjun med säkerhetssamordnare (SS) och 

upphandlingschefen (UC) Se bilaga 2. Teorin och empirin kan på så vis utifrån analysmodellen 

ställas emot varandra i en deduktion för att se hur kravinsamlingen gick till och om användare 

medverkade vid kravinsamlingen. En analys om vilken påverkan LOU och kommunens policy hade

på upphandlingen blir på så vis möjlig. 
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Figur 1: Analysmodell med 2 faktorer samt underliggande faktorer som påverkar varandra och upphandlingen av IT-

systemet. Samt visa hur implementeringen går till och vilka effekter som skapas under och efter implementeringen 

(författaren). 

Detta leder till en upphandlingsprocess som redovisar hur upphandlingen gick till, från behovet av 

en upphandling tills att ett företag vunnit upphandlingen. Efter att upphandlingsprocessen var 

slutförd påbörjades implementeringen som står för fasen från tekniska införandet av IT-systemet till

att utbildning av användare skett och IT-systemet är i bruk. Då IT-systemet är i bruk uppstod 

problem vilket resulterade i effekter. Utifrån teoretiska fakta om implementering och effekter 

formades de frågor som användes vid intervju med personalen/användarna av IT-systemet. 

Analysen kring implementeringen baseras på teori som ställs emot empiri från båda intervju 

delarna. Vid Analysen av effekterna ställs teoretisk fakta emot empirin från intervju av användarna. 

Utifrån intervjun med användarna kan även en jämförelse av SS och UCs synsätt på medverka av 

användare och användarnas synsätt göras för att analysera om de är eniga eller skiljer sig åt. 
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3  Metod

Metodkapitlet inleds med rapportens forskningsinriktning och fortsätter sedan med de metoder som

används vid insamlingen av data. Litteratursökning, fallstudie, besöksintervju och deltagande 

observation. Kapitlet avslutas med kunskapande trovärdighet som är grunden för rapportens 

helhetstänk.

3.1  Forskningsinriktning

Rapporten har en kvalitativ inriktad forskning då insamlad data skall bearbetas verbalt och analysen

baserar sig på textmaterial. Kvalitativ forskning är aktuellt då det skall tolkas och få förståelse för 

t.ex. hur olika människor upplever olika situationer (Patel & Davidson 2011). Primärdata kommer 

vara aktuellt, vilket är ny insamlad data som är obefintlig sedan tidigare forskning (Dahmström 

2005). Detta för att i rapporten utifrån tidigare forskning samla in primär empirisk data. I denna 

rapport är flertalet av metoderna kvalitativa och aktuella då tolkning av respondenternas uppfattning

kommer ha en betydelsefull roll. 

3.2  Litteratursökning

En litteratursökning görs för att hitta aktuell litteratur och artiklar vid framtagning av teori och 

metoder, som ligger till grund för rapportens insamling av data (Patel & Davidson 2011). Vid 

sökning av metodlitteratur används nyckelorden: datainsamling, intervju och kvalitativa metoder. 

Vid framtagande av litteratur till den teoretiska delen användes nyckelord: krav, kravinsamling, 

kravhantering, LOU, informationssystem, kostnad, medverkande av användare. Tips från 

handledare och kursmaterial har även genererat i litteratur, artiklar och uppsatser där inspiration till 

litteratur hämtats. Samtliga sökningarna gjordes vid Karlstads universitetsbibliotek, då utbudet är 

stort samt har relevant omfattning. För att hitta relevant litteratur valdes nyckelorden ut innan och 

under sökningen som grundade sig på uppsatsämnet samt metodval. Ett flertal litteratur användes 

för att kunna få en så täckande kunskap som möjligt. Litteratursökning en stor och viktig del i 

rapporten som gör att det blir möjligt att samla in befintlig information kring metoder och teori. 

3.3  Fallstudie

En fallstudie är en undersökning som riktar sig till en avgränsad och utvald grupp. Undersökningen 

kan baseras på en individ likaväl som en hel grupp individer eller en organisation. Fallstudie 

används för att studera en process eller förändring. Det gäller att hålla sig till en mindre avgränsad 

grupp och ha tydliga mål med vad studien baserar sig på. (Patel & Davidson 2011) Valet att 

använda sig av en fallstudie känns självklart då denna rapport skall studera ett redan befintligt fall 

av ett upphandlat IT-system med avgränsningen av en mindre grupp som är personalen och 

användarna av IT-systemet. IT-systemet finns på det vård och omsorgsboende som ska observeras. 

Vid fallstudiens början var IT-systemet upphandlat och en pågående driftsättning var på gång. 
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Fallstudie blir relevant då en ram sätts upp att granska ett befintligt och pågående fall istället för att 

granska upphandlingar generellt. 

3.4  Besöksintervju

Intervju är en teknik som bygger på insamling av information genom frågor. En intervju kan 

genomföras på två olika sätt, genom besöksintervju då intervjupersonen i fråga träffas “face to face”

och genomför intervjun eller telefonintervju då intervjun genomförs via telefon (Patel & Davidson 

2011). Valet av kvalitativ intervju grundar sig i en större anpassningsbarhet, vilket ger möjligheten 

till en bredare bild av upphandlingsprocessen (Ahrne & Svensson 2011). Intervju finns tre olika 

strukturer, ostrukturerad, semistrukturerad samt strukturerad intervju (Justesen 2011). Valet faller 

på semistrukturerad intervju då den bygger på en rad huvudfrågor kring det aktuella ämnet, men 

även ger utrymme för att komplettera med nya frågor som uppkommer under intervjun. Både hur 

och vad-frågor kan användas, vilket är passande om en följdfråga behövs för att komplettera en 

huvudfråga (Justesen 2011). Då frågeställningarna är inriktade på ett specifikt fall kan framtagandet

av personer att intervjua ske genom ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att en person kontaktas

som sedan kan ge kännedom om vilka personer som kan vara av intresse eller relevanta för 

rapporten (Ahrne & Svensson 2011). 

Den empiriska delen bygger på besöksintervjuer. Empirin kommer bestå av två delar. Del 1, är med 

säkerhetssamordnare (SS) och upphandlingschef (UC) se bilaga 2 som ansvarat för upphandlingen 

av IT-systemet för att undersöka hur kravinsamlingen utfördes, samt om användarna hade någon 

medverkan. Den andra delen av empirin är med personalen se bilaga 4, användarna av IT-systemet, 

för att undersöka vilka effekter som upplevts under och effekterna efter implementeringen av IT-

systemet. Valet av besöksintervju är relevant då även intervjupersonens kroppsspråk kan studeras 

och ger även möjlighet för följdfrågor, samt en chans för intervjupersonen att få förklaring då 

otydlighet uppstår kring frågor. Valet av respondenter i intervjuerna med personalen valdes 

slumpmässigt då tid fanns för att göra intervjuer.

3.5  Deltagande observation

Observation är en teknik som används för att samla in informell kunskap genom att observera och 

studera beteenden och skeenden som sker i vardagen med inriktning på en utvald grupp personer 

t.ex. en arbetsplats (Justesen 2011). Vad ska observeras? Hur ska registreringen av de observationer

som görs ske? Och vilken roll ska observatören ha? (Patel och Davidsson 2011). Observationen kan

vara strukturerad eller ostrukturerad. I denna rapporten kommer ostrukturerad observation att vara 

aktuell. Ostrukturerad observation bygger på att få så mycket information som är möjligt om ett 

utvalt problemområde. Till skillnad från observationsschema som används vid strukturerad 

observation registreras “allting” med en  ostrukturerad observation. Även vid ostrukturerad 

observation måste ett underlag göras utifrån de ovanstående frågorna som nämns. Registreringen 

som sker vid ostrukturerad observation brukar oftast bestå utav nyckelord för att komma ihåg 
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specifika situationer, men ibland behöver observatören gå undan för att registrera mer detaljerad 

information (Patel och Davidsson 2011). 

Då alla observationer, tankar och uppfattningar kan vara av värde, kommer observationen vara 

ostrukturerad. Detta för att täcka en så bred omfattning som möjligt. Observatören kan vara 

deltagande eller inte (Patel och Davidsson 2011). Då observationen ska göras på arbetsplatsen där 

författaren är anställd och har samma roll som den utvalda gruppen som skall observeras, faller 

valet naturligt på deltagande observatör. Observatören är antingen känd eller okänd av de som ska 

observeras (Patel och Davidsson 2011). I denna rapport kommer observatören ha en känd roll för att

deltagarna ska kunna kontakta observatören vid frågor och funderingar. Observation är viktigt i 

denna rapport då information som inte framgår i de intervjuer som görs med respondenter, då kan 

utebliven information kompletteras genom observation. Händelser kan ske som inte de intervjuade 

varit med och upplevt men behöver tas med i rapporten. Dokumentationen av observationen 

kommer ske genom nyckelord och anteckningar då tid finns för dokumentation. Observationen 

kommer slutligen redovisas i en sammanskriven text.

3.6  Kunskapande och trovärdighet

Behovet av ny kunskap kan grunda sig i en nyfikenhet kring ett nytt ämnet någon vill skapa sig 

kunskap om. Men behovet av ny kunskap kan även uppstå genom ett problem. (Patel och Davidsson

2011). Detta var grunden till denna rapport och ta reda på varför det upphandlade IT-systemet inte 

fungerade som det skulle och varför samma problem ständigt uppkommer. 

För att skapa ny kunskap finns olika tillvägagångssätt eller metoder, dessa styrs av olika egenskaper

(Goldkuhl 2011). En av de egenskaperna är att ha ett öppet förhållningssätt. Goldkuhl (2011) 

skriver att öppenhet innebär att “kunna ändra sig” dvs. att inte låsa sig vid sina egna hypoteser utan 

ha ett öppet förhållningssätt inför det kommande kunskapandet. Det är av stor vikt att författaren är 

fördomsfri för att se kunskapandet ur en fri och större aspekt (Goldkuhl 2011). Detta är aktuellt i 

rapporten för att undvika att fastna i förutfattade åsikter kring IT-systemet. Att istället samla in och 

vara lyhörd för alla intryck och uppfattningar och inte låsa sig vid sin egen uppfattning. 

Validitet innebär att undersöka det som avser att undersökas och reliabilitet är att sättet det 

undersöks på är tillförlitligt (Patel & Davidson 2011). Validitet och reliabilitet har ett samspel och 

båda måste uppfyllas, det går inte välja att lägga större vikt på det ena och utesluta det andra. (Patel 

& Davidson 2011). När en undersökning sker där människor undersöks och undersökningen riktar 

sig mot inställning, upplevelse eller kunskap, kategoriseras det som abstrakta fenomen (Patel & 

Davidson 2011). Abstrakta fenomen är det som finns och kan mätas men inte kan tas fram och se 

på. En upplevelse kan bedömas som svår eller jobbig men kan inte tas fram och titta på. Detta 

kommer bli aktuellt i rapporten vid intervju med respondenter av IT-systemet då det handlar 

effekter de upplever utifrån IT-systemet i sin vardagliga arbetssituation. För att få en hög validitet 
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kommer intervjufrågor skapas utifrån redan befintlig kunskap för att bygga en så bra grund som 

möjligt för att undersöka det som ämnas. För att uppnå hög reliabilitet används flera metoder för att 

samla in samma data så att data kan analyseras från olika synvinklar och risken för missad data 

minskar. För att uppnå trovärdighet kommer referenserna i rapporten följa Harvards referenssystem.

Detta för att läsaren lätt ska kunna följa vad som är referat och vad som är skrivet av författaren. 

Målet är även att hålla en röd tråd genom rapporten så läsaren lättare ska kunna följa rapportens 

ämnen genom teori, empiri, analys och diskussion och kunna relatera till de slutsatser som dragits.

3.7  Analysmetod

Då forskningsinriktningen för denna rapport är kvalitativt inriktad så är analysmetoden lika så. 

Analysmetoden baseras på hur teori och empiri ställer sig i förhållande till varandra. Det finns olika 

begrepp som kopplas samman med data analyseras deduktion, induktion och abduktion. Vid 

deduktion använder man sig av teorier eller befintliga hypoteser för att ställa och studera den emot 

empiriska fall. Induktion innebär att utifrån empirin bildar sig en teori. Abduktion kan beskrivas 

som en kombination av deduktion och induktion och innebär att genom vetenskapligt arbete hitta ett

hypotetiskt mönster som mellan teori och empiri kan relateras (Patel & Davidson 2011). 

I denna rapport kommer deduktion vara aktuellt då teorin av de två utvalda huvudfaktorerna samt 

underfaktorer kommer ställas mot den insamlade empirin från intervjuer och deltagande 

observationen samt en beskrivning av fallstudien. En analysmodell skapas utifrån de  

huvudfaktorerna och kommer vara den modell som används vid empirin samt analysen.
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4  Empiri

Empirikapitlet inleds med en beskrivning av fallstudien och fortsätter sedan med en 

sammanställning av intervjun med säkerhetssamordnare och upphandlingschef. Sedan följer 

orsaken till upphandlingen, hur kravinsamlingen utfördes, medverkande av användare, lagen om 

offentlig upphandling och kommunens policy. En presentation av kostnad, implementering och 

utbildning redovisas innan kapitlet avslutas med de effekter som personalen upplever i sin 

vardagliga arbetssituation. 

De förkortningar som används nedan i empirin är följande. SS = säkerhetssamordnare, UC = 

upphandlingschef, GL = gruppledare, P1- P5 = de respondenter som medverkat i intervju med 

personal. 

4.1  Beskrivning av fallstudien

Fallet som studerats i rapporten är en upphandling av ett nytt IT-system i form av trygghetslarm 

som används på ett vård och omsorgsboende för äldre. Boendet är uppdelat i två avdelningar där 

personalen turas om att vara på båda avdelningarna. Vid rapportens start var larmet i full gång att 

implementeras och sättas i drift. För att göra det begripligt att förstå respondenternas svar från 

intervjun och de effekter som upplevs, kommer en beskrivning av larmets funktion redovisas. IT-

systemet består av en applikation för mobiltelefoner. 

Då brukaren “larmar” trycker på sin larmklocka som finns i form av ett armband eller halsband, går 

en signal som ett vanligt samtal fram till telefon personalen bär. Rumsnumret som brukaren bor på 

visas i displayen. Det finns då två alternativ, svara eller avböja samtalet. Om valet görs att svara på 

samtalet kan personalen trycka på en ikon i form av en lur, för att ringa upp brukaren. Samtalet går 

då till en larmdosa som finns inne hos brukaren och genom dosans högtalare pratar personal med 

brukaren. Den personen som accepterar larmet får det på sin display under fliken pågående larm och

samtalet försvinner från resterande personalens telefoner. Det finns även en röd knapp på skärmen 

som är en larmknapp för personalen. Om personalen trycker på den larmar det på resterande 

personalens telefoner och det namn personalen är inloggad på kommer upp. Personalen raderar de 

larm som mottagits efter de utfört dem. Genom att hålla på det aktuella larmet 2 sekunder, kommer 

en papperskorg upp som tryckes på för att “slänga” larmet och då försvinner larmet från telefonen.

4.2  Intervju med säkerhetssamordnare och upphandlingschef

För att få ett underlag och se hur kravinsamling gick till och hur stor medverkan av användare var 

samt se hur LOU och Kommunens policy påverkade upphandlingen av IT-systemet har en intervju 

med SS och UC gjorts. Detta då SS är beställare av IT-systemet och UC har ansvar för att lagar och 

policy följs samt att upphandlingar sker på rätt sätt. Upphandlingen är viktig för att få en bild av de 
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effekter som uppkommit och om de uppkommit på grund av  upphandlingens genomförande eller 

om det är andra orsaker som ligger till grunden. Intervjun sker även för att få en bild av vilka krav 

som ställts på IT-systemet. Det är även av intresse då personalen yttrat saknad av funktioner, att se 

om funktionerna finns med i kravspecifikationen men inte fungerar korrekt eller om kraven 

uteblivit.

Vid framtagande av ansvarig för upphandlingen av IT-systemet användes en snöbollseffekt, (se 

kapitel 3.4). Första kontakten togs med gruppledaren för vård och omsorgsboendet där IT-systemet 

används, därav framkom att enhetschefen för vård och omsorg i Filipstads kommun hade mer 

information. Möte bokades med enhetschefen och under mötet framkom att i detta specifika fall 

hade kommunens SS samt UC upphandlat IT-systemet. Ett möte bokades då via mejl med SS och 

UC för att genomföra en intervju. Intervjuns syfte är att få underlaget för hur upphandlingen av IT-

systemet genomförts. Intervjun bandades verbalt efter godkännande av SS och UC samt 

godkännande att använda deras yrkestitel i rapporten. Det som presenteras nedan är en 

sammanställning av intervju och rambeskrivningen (som motsvarar upphandlingens 

kravspecifikation) som valts ut då det anses mest relevant som underlag för kommande 

analyseringen.

4.2.1 Upphandling av nytt IT-system

Vid intervjun med SS och UC framkom det att IT-systemet som tidigare används som var uppemot 

20 år gammalt och de delar som gått sönder inte längre finns att köpa upp. Det som fanns för att 

laga IT-systemet var delar från likvärdigt IT-system som monterats ner och utbyts vid andra vård 

och omsorgsboenden. Med tanke på ovetskap om hur lång tid det tar allt laga IT-systemet eller om 

det ens går att laga innebär att IT-systemet inte längre är patientsäkert och byts då ut. Innan 

kravinsamling påbörjas undersöks först vem som ska betala upphandlingen. I detta fall hyr 

kommunen lokalen för vård och omsorgsboendet av fastighetskontoret detta i sin tur gör att 

betalningen faller på dem. 

4.3  Kravinsamling

När det fastställts vem som ska stå för kostnaden av upphandlingen tilldelas ansvaret den som är 

ansvarig för upphandlingens området att utföra en kravinsamling. I detta fall då upphandlingen 

faller inom lås och larm faller ansvaret på kommunens säkerhetssamordnare. Den kravinsamling 

som låg till grunden för upphandlingen av IT-systemet togs fram med hjälp av företaget WSP 

Systems som kommunen har ett ramavtal med och använder sig av vid kravspecifikationer. På så 

vis får de den expertis som behövs för att ta fram kraven då det är vad WSP jobbar med på heltid. 

SS samt representanter från WSP gör ett besök på vård och omsorgsboendet för att få en blick på 

det dåvarande IT-systemet och fråga gruppledaren för vård och omsorgsboendet vilket IT-system 

som önskades. Kravspecifikationer från tidigare upphandlingar i kommunen av trygghetslarm, som 

kommunen anser vara lyckade har funnits som stöd vid denna kravinsamling. Efter intervju med SS 
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och UC mejlade SS rambeskrivningen till mig som är den kravspecifikation som användes vi 

upphandlingen av IT-systemet.

4.3.1 Funktionella krav 

I rambeskrivningen är inte kraven kategoriserade som funktionella och ickefunktionella krav utan 

uppdelad i olika kategorier med underkategorier, istället finns rubriken system och funktioner, som 

motsvarar funktionella krav. Rambeskrivningen börjar med allmän information kring vård och 

omsorgsboendets uppbyggnad. Vilket IT-system som fanns sedan innan och information kring det. 

Sedan följer en beskrivning hur demonteringen av det befintliga IT-systemet, att leverantören av de 

nya IT-systemet skall utföra demonteringen samt hur de ska utföra den. 

Omfattningen av IT-systemet ska innehålla 8 st hand enheter/telefoner, 20 st trådlösa 

”armbandslarmklockor”, 5 st trådlösa ”armbandsklockor” med ytterligare funktion för 

positioneringslarm samt 1st larmenhet per lägenhet. Den diodpanel som visar vilka lägenhetsdörrar 

samt fönster som är öppna ska bevaras alternativt bytas ut mot en ny med likvärdig funktion. De 

befintliga magnetkontakterna i dörrarna återinkopplas med samma funktion likt tidigare. Mellan 

klockan 21.00 och 07.00 skall larmande sektioner presenteras i klartext för vårdpersonal. 

Sedan följer rubriken system och funktioner där det framgår att IT-systemet skall ha en primär 

signalering som bygger på trådlösa enheter, även talfunktion ska finnas. För att säkerhet ska uppnås 

ska utrustningen sammankopplas via ett IP-baserat LAN samt enkel komplettering eller förändring 

av systemet. Vid fel ska fellarm uppstå och rapporteras i realtid. Positioneringslarm ska finnas och 

avge larm om vårdtagare befinner sig längre än 20 meter från vård och omsorgsboendet. Hur larmen

ska visas ska ske i samråd med verksamheten. IT-systemet skall från varje anropsapparat ge ett 

konfigurerbart individuellt klartextmeddelande samt larm typ. Till varje anropsapparat eller grupp 

av anropsapparater läs. ”Rum eller lägenhet” skall boendes namn enkelt kunna knytas. IT-systemet 

skall kunna ansluta olika tekniska larm såsom brandlarm, entrésignal och liknande via såväl fysiska 

kontakter, seriella protokoll samt IP-kommunikation. IT-systemet ska kunna hantera lika många tal-

uppkopplade larm som det finns samtidiga larmtelefoner/personal i drift/tjänst. Systemet skall minst

hantera 50 st larm med samtal samtidigt. Larmknapparna ska vara trådlösa och klara radiotäckning i

hela boenderummet. Larmknappen ska vara vattentät och levereras med arm/halsband. IT-systemet 

ska enkelt via omkopplare kunna ställa om mellan upp till tio st olika fördefinierade skift. En 

sammankoppling mellan avdelningarna ska kunna göras. Detta skall även kunna användas för att 

vid nattetid eller låg bemanning kunna sammankoppla avdelningar. 

4.3.2 Ickefunktionella krav

Utifrån intervjun med SS och UC framgår det inte specifikt hur de tagit fram de ickefunktionella 

kraven. De ickefunktionella kraven bygger på en sammankoppling av rambeskrivningen och de svar

som samlades in från intervju med respondenterna på vård och omsorgsboendet. Då det gäller 
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användbarheten utgår det från frågan: är IT-systemet lätt att förstå sig på? GL samt all personal som

intervjuades svarade Ja.

Tillförlitlighet grundades på intervju med SS och UC där det framgår att IT-systemet har hög 

felfrekvens då en slutbesiktning inte varit möjlig, p.g.a. att det anses att det inte finns något 

fungerande IT-system att besikta. I sammanställningen av nackdelar med IT-systemet från intervju 

med respondenterna framgår det att tillförlitligheten är låg, då det inte går att t.ex. ringa brukarna 

och det kan hända att samtalet bryts. Personalen loggas ut från IT-systemet, alla larm går inte alltid 

fram, till och med leverantörens server har kraschat vid ett tillfälle. Sedan uppger GL och P1 att 

larmet inte fungerar på altandörrarna och fönster. Prestanda verkar även den ha sina brister. P1 och 

P5 nämner att det är lång svarstid vid knapptryckning på mobil, touchen. P3 tycker att samtal med 

brukaren ska kopplas upp direkt istället för att behöva välja att ringa upp.

4.3.3 Medverkan av användare

I denna upphandling involverades inte slutanvändaren dvs. personalen utgående från intervju med 

SS och UC samt intervju med respondenterna. SS förlitade sig på WSP kunskap samt de tidigare 

upphandlingar som gjorts där IT-systemet är i bruk och vårdpersonalen använder sig av IT-systemet

och tycker det fungerar bra.

4.4   Lagen om offentlig upphandling

I intervjun framgår det att upphandlingen faller på olika ansvariga beroende på vilket område 

upphandlingen hamnar inom. SS säger - “du kan utgå när det gäller lagar och policy från det som 

står på vår hemsida. UC är jättenoga med att det som står är det som följs”. 

4.4.1 Upphandling i förhållande till tröskelvärde

I denna upphandling gjordes en selektiv upphandling då upphandlingen faller över tröskelvärdet. 

Annonseringen skedde via ett program vid namn Visma Sein som företag är uppkopplade mot. 

Företagen kan prenumerera på nyckelord och på så vis bli informerade då en upphandling av 

intresse uppkommer. När upphandlingen annonseras ut så läggs en kravspecifikation med som 

företagen kan ta del av. Perioden för annonsering brukar ligga runt 4 veckor. När perioden utgått 

samlas beställaren i detta fall SS tillsammans med UC samt en handläggare. Anbuden från 

företagen ses över och ställs mot huvudfrågor för att sålla bort de som inte motsvarar kraven eller 

andra faktorer: Företagen får t.ex. inte inneha skulder. Efter utsållningen ses prisförslagen över. I 

detta fallet vann företaget Safe Care upphandlingen, då de uppfyllde kraven och var det alternativ 

som hade markant lägsta pris, ca 700 000kr mindre än de andra företagen. 

SS säger - ”De var så otroligt mycket billigare än alla andra så vi tog in projektören för att se över 

företagets referenser med tanke på anbudspriset. Men i detta fall fanns bara positiva referenser. 
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Företaget var ingen liten leverantör trots att vi inte hade hört om dem tidigare. Vid kontrollen av 

referenserna framkom det att de var leverantör till Stockholms Stad”. 

Sedan tilldelades ett beslut att Safe Care var det företaget som vann upphandlingen. De andra 

företagen som lagt anbud har då rätt att överklaga beslutet, ofta kommer det överklagande men i 

detta fall kom det inte in någon överklagan. Nästa steg är då att skriva kontrakt med företaget och 

komma vi överens när de ska installera IT-systemet. SS säger - ”I just detta fall är inte 

slutbesiktningen gjord utan görs om 3 dagar (23/4), vi är inte riktigt överens och ligger lite i en 

konflikt i nuläget med leverantören. De ska presentera det som står i avtalet och gör de inte det efter

att slutbesiktningen gjorts så utfaller ett vite efter varje vecka som går och felen inte åtgärdats”. 

4.4.2 Kommunens policy

Miljöpolicyn finns med i rambeskrivningen där det står att en omgång av fullgjorda kvalitet och 

miljökontroller ska finna med samt miljödokument. Huruvida upphandlingspolicyn följs framgår 

inte mer än det SS säger i intervjun som nämnt ovan - “du kan utgå när det gäller lagar och policy 

från det som står på vår hemsida. UC är jättenoga med att det som står är det som följs”. Det som 

framgår i intervjun kring konkurrensprogrammet visar sig i hur annonseringen av upphandlingen 

görs samt att de företag som inte vunnit anbudet ges rätt att överklaga. 

4.4.3 Implementering 

I intervjun med SS och UC säger SS när beslutet om vilket företag som vunnit upphandlingen är 

nästa steg att skriva kontrakt med företaget och komma överens när de ska installera IT-systemet. I 

just detta fall är inte slutbesiktningen gjord utan görs om 3 dagar, vi är inte riktigt överens och 

ligger lite i en konflikt i nuläget med leverantören. De ska presentera det som står i avtalet och gör 

de inte det efter att slutbesiktningen gjorts så utfaller ett vite efter varje vecka om felen inte 

åtgärdats. Det som framgår kring implementering från rambeskrivningen är att det gamla IT-

systemet skall utbytas/demonteras allt eftersom de nya system installeras och programmeras. 

Driftstopp längre än 60 minuter/lägenhet får inte förekomma samt att personal kontaktas för extra 

kontroll av vårdtagare under tiden byte sker i vårdtagares lägenhet. 

I sammanställningen av intervju med respondenterna, se bilaga 4 framgår: GL tycker införandet 

gick bra, upplägget som leverantören hade var korrekt. P1, P2 och P3 tycker att införandet gick fort,

men P1 tycker det var fel att ta bort det gamla systemet så snabbt, hade varit bra att ha det kvar som 

backup. P3 och P4 tycker det var krångligt med brukarna, allt skulle gå så fort så det blev mer 

stökigt än effektivt P3 och P5 nämner även att de rev ner hela telefonväxeln när de skulle montera 

ner det gamla systemet, så inga fasta telefoner fungerade. P5 var inte med vid den tekniska biten av 

införandet. 
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4.4.4 Utbildning

I intervjun med SS och UC framgår att alltid läggs en handhavandeutbildning med i 

rambeskrivningen. Efter att IT-systemet implementerats dvs. handhavande, ska utbildning ske. 

Leverantören gör i samband med handhavande en bedömning hur avancerat IT-systemet är och på 

vilken nivå utbildningen ska ligga. Sedan ansvar de för att ge personalen rätt utbildning. 

I sammanställningen av intervju med respondenterna framgår: GL hade ingen påverkan hur 

utbildningen skulle gå till eller när den skulle ske. P1 fick reda på om utbildningen på 

morgonrapport två dagar innan från GL. P2 några dagar innan det var dags. P3 genom GL, samt såg

en lapp i personalrummet ca 1 vecka innan. P4 lapp i personalrummet. P5 fick reda på av en kollega

två dagar innan utbildningen var. 

GL och alla respondenter utom P4 medverkade på utbildningen. Detta på grund av att endast ett 

utbildningstillfälle gavs. De som inte kunde medverka på utbildningen skulle lära sig av de som 

medverkat på utbildningen, samt att det fanns häften med steg för steg hur IT-systemet användes. 

Överlag höll alla medverkande med om att det var ett lätt IT-system att förstå sig på. Men P5 

uppgav att det var lite diffust vilka funktioner som larmet skulle ha.

4.4.5 Slutbesiktning

SS berättar vid intervjun att en slutbesiktning alltid genomförs för verifiering att IT-systemet 

motsvarar kraven i rambeskrivningen. Innan slutbesiktningen genomförs har leverantören fått de 

felanmälningar som uppstått, för att kunna åtgärda dem innan slutbesiktningen. Om inte IT-

systemet uppfyller kraven i rambeskrivningen utdelas vite till leverantören veckovis till felen är 

åtgärdade samt att ingen betalning av IT-systemet sker förrän slutbesiktningen anses godkänd. Detta

medför att leverantören får press på sig samt ett gemensamt intresse av att åtgärda felen så snabbt 

som möjligt. I ett mejl mottaget av SS efter 23/4 framkommer att slutbesiktningen skulle ha skett 

23/4 men blev uppskjuten till månadsskiftet maj/juni p.g.a. av att IT-systemet var så dysfunktionellt

så en slutbesiktning var omöjlig. 

4.5  Effekter efter implementering

För att ta fram vilka effekter som framkommit under och efter implementeringen samt 

respondenternas synpunkter av IT-systemet har intervjuer med personal på vård och 

omsorgsboendet genomförts. Ett urval gjordes att intervjua en representant för nattpersonalen, fyra 

st av dagpersonalen, samt en intervju med gruppledaren för vård och omsorgsboendet, detta för att 

få en täckande bild av IT-systemets funktion under hela dygnet. 

4.5.1 Funktionalitet 

Både GL och alla respondenter i intervjuerna har svarat att de tror att funktionerna kring IT-

systemet hade sett annorlunda ut om det fått vara med och ge sin synpunkt kring vilka krav som 
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skulle ställas på IT-systemet. P3 anser att det skulle gjorts en riskbedömning eller konsekvensanalys

innan kraven ställdes, men påpekar även att det säkerligen är gjort vid kravinsamling. P3 påpekar 

att personalen inte får ta del av den information och menar på att det brister i informationen till 

slutanvändaren. Resterande respondenter tror att det skulle finnas flera funktioner som fanns med 

det gamla IT-systemet, med speciell syftning kring funktionen att kunna öppna dörren till entrén 

med IT-systemet. Vid en jämförelse mellan rambeskivningen och respondenternas åsikt så finns alla

de krav som personalen önskar med i rambeskrivningen, bortsett från det krav att öppna entrédörren

med IT-systemet. Nedan listas alla funktioner som inte fungerar korrekt och respondenterna ser som

nackdelar.

Nackdelar av IT-systemet?

 Går inte att öppna dörren till entrén. GL, P1, P2, P3, P4, P5

 Går inte ringa brukarna. GL, P1, P2, P3

 Kan inte ha på Wifi på larmtelefon, funkar inte med hopp mellan gsm och wifi. GL

 Blir utloggad lite då och då, ser inte detta då man kan bara upptagen med jobb. GL, P1, P2, 

P4

 Larm fungerar inte på altandörrarna, fönster. GL, P1

 Hackar när man pratar med brukare. P1

 Samtalet bryts när nästa brukare ringer. P1, P5

 Det ringer i örat om en ny brukare larmar medan man prata med den förste brukaren. P5

 För stor telefon. P1

 Lång svarstid vid knapptryckning på mobil, touchen. P1, P5

 Knappen till ringa på dörren ser ut som en nödstoppsknapp. P5

 Att det inte kopplas upp som samtal direkt vid larmning. P3

 Står inte var personalen är när personalen nödlarmar. P4

 Tidsspann på 10 minuter att larma igen, ändrat till 2 minuter. P3

 Backup larmet tog bara emot 5 av 15 larm. P1

 Kopplat ner hela växeln, kommunens IT-personal fick komma och fixa. P3

 Leverantörens server kraschade. P3

4.5.2 Användbarhet och beteendemässiga avsikter 

GL samt alla respondenter anser att IT-systemet är lätt att förstå sig på. GL anser att det är svårt att 

ange fördelar då inte IT-systemet fungerar som det ska. P2 tycker det är en fördel att det är lätt att 

förstå sig på, annars ser ingen av respondenterna någon fördel med det nya IT-systemet. Som 

nämnts ovan uppges det en hel del nackdelar enligt respondenterna. 
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GL tycker rent spontant att upphandlingen varit misslyckat men tror att om IT-systemet fungerat 

som utlovat, hade det varit ett bra IT-system. Alla respondenter anser IT-systemet som  misslyckat. 

P3 säger - ”Det var förväntat att det skulle krångla, jag är lite sådan att jag är lite misstänksam till 

förändringar”. P4 tycker det gamla larmsystemet var bättre. P5 säger att “det är ofta jag nästan 

glömmer att ta med mig en larmtelefon, för jag är så van att det inte fungerar”.  I en 

sammanslagning av respondenternas svar och de nackdelar som nämnts framställs både 

användbarheten och respondenternas beetendemässiga avsikter som låga.

4.5.3 IT-systemets Nytta

I intervjun med SS och UC säger SS - “Syftet är att personalen ska känna sig tryggare och ha bättre 

koll. Samtidigt ska IT-systemet kunna föra dokumentation kring hur ofta personal är hos brukarna, 

så det finns en närvaroregistrering”. Det framgår både i sammanställningen av intervjun med 

personalen och i observationen nedan att en mätning av IT-systemets nytta inte kunnat gjorts på 

grund av att inte IT-systemet fungerar korrekt. Därför är inte den tänkta nyttan uppnådd. Då inte IT-

systemet i dagens läge kunnat slutbesiktats se kapitel 4.4.5 och på grund av dysfunktionalitet som 

genererat i att nyttan inte uppnåtts har åtgärder blivit nödvändiga. Nedan listas de åtgärder som 

framkom i intervjuerna med respondenterna som gjorts för att få IT-systemet att fungera, samt att 

täcka upp då inte IT-systemet fungerat korrekt. 

 IT personal från kommun har fått kommit och kopplat tillbaka telefonväxel. GL

 Insatt extra personal för att hålla rätt patientsäkerhet. GL, P1, P4, P5

 Fått ett “reservlarm” då det riktiga inte fungerade. GL

 Hjälpt leverantören som ringt personal och bett dem “ hjälpa till” lite snabbt med 

uppdatering av larm och telefoner. GL, P2, P3, P5

 Satt upp lappar på entrédörren, att ett larmbyte sker så de kan få vänta innan vi kan komma 

och släppa in dem. GL 

 Kontaktat leverantören personligen för att rapportera fel. P1

4.5.4 Påverkan på brukare

På frågan angående vilken information brukare fått av det nya IT-systemet svarar: GL, Inte mer än 

den muntliga informationen de fick bytet av IT-systemet. P1 ”Vet inte men tror inte det.” P2 ”vet 

inte och säger - det var leverantören som bytte ut larmet så antar det var enbart den informationen 

de fick av dem”. P3 ”Jag var med till brukare vid byte av IT-systemet och då sa jag enbart att de 

skulle få en ny larmklocka för den gamla var inte vattentät och det var den nya. Men då brukarna 

såg att de bytte ut larmdosan förstod de väl att det var något på gång”. P4  och P5 svarar även de att 

de inte vet om brukarna fått någon information. Nedan listas påverkan på brukarna som 

respondenterna observerat och berättat vid intervjuerna.

 Brukarna hör inte när de larmar då larmet inte har någon signal, tror då att IT-systemet inte 

funkar, orosmoment. P1,
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 Brukare oroliga då personal inte kunna inga upp och sagt att man kommer, bekräftat att 

deras larm gått fram. P1, P2, P3, P4, P5

 Vid larm av det nya IT-systemet var brukarna tvungna att trycka hårdare på larmknappen 

jämfört med det gamla, vilket resulterade i att vid ett flertal gånger trodde brukaren att de 

larmat men de i själva verket inte gjort det. De blev arga på personalen som kom efter så 

“lång tid” medan personalen egentligen kom direkt efter den första larmning de fått. P2

 Besökare till brukare har fått vänta länge innan de blivit insläppta (den nya ringklockan har 

ingen signal som den gamla) vilket gjort att de tryckt flertal gånger då de inte vet om de 

ringt på eller ej. GL 

 Personalens oro speglar av sig på brukarna. P3

 Vissa brukare var så oroliga att de inte kunde sova på ett par nätter. P3

4.6  Observation

Observationer som gjorts av observatören har täckts till en stor del i de svar som framkommit av 

intervju med respondenter. Det som utöver har observerats kommer nedan i en sammanställning.

4.6.1 Utbildning

Under tiden från IT-systemet implementerades och till rapportens slut har författaren av rapporten 

varit aktiv som deltagande, känd observatör, se kapitel 3.5. 

Redan samma dag som de sista tekniska bitarna av installationen blev klart följde en utbildning. IT-

systemet började användas direkt efter utbildningen. Många medverkade på utbildningen men inte 

all personal. Utbildningen pågick i en timme av en representant från leverantören. Han gick igenom 

steg för steg hur personalen loggade in, svarade och raderade larm. Personalen fick sedan prova på 

hur det fungerade och redan då uppkom problem. Larmet var programmerat så att brukare inte 

kunde larma en andra gång innan en mellantid på 10 minuter gått. Detta ledde till att varje personal 

som ville prova på hur IT-systemet fungerade var tvungna att vänta 10 minuter. Detta gjorde att 

några tålmodigt väntade medan andra tappade tålamodet och struntade i att prova. Häften med 

bilder steg-för-steg lämnades kvar samt en pärm med information som stöd och för de som inte 

medverkat vid utbildningen. Det framgick även efter denna situation att denna mellantid var 

inställningsbar och kunde anpassas efter varje brukare. 

Irriterade blickar av ett fåtal av personal observerades under utbildningen. Det förekom då uttryck 

som: ”tur vi har med lite ung personal som kan det här med dagens teknik”. Detta var tyvärr något 

som i efterhand hade väckt en hel del känslor bland de som är av den äldre generationen. De ansåg 

att det var ett nedvärderande uttryck då de anser sig vara med i dagens teknik likaväl som de yngre. 

Överlag var annars inställningen ganska god till IT-systemet då det ansågs användarvänligt. 
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4.6.2 QR-kod

I vissa fall behövs en QR-kod, (en kod som går att skanna av med telefonen) skannas av för att få 

igång IT-systemet, varför?, finns det ingen vetskap om. I slutet av april så var det så många 

telefoner som vid avläsningen av QR-koden krånglade så det inte räckte till för personalen. Vid 

avläsning gick IT-systemet tillbaka till skanningsvyn istället för att visa inloggningsalternativen. 

Detta i sin tur leder till att inte rätt antal telefoner motsvarande antalet personal som jobbar 

fallerade. Telefoner fick delas upp på morgonen så en på varje avdelning hade en telefon vilket 

resulterade i att någon personal blev utan. 

4.6.3 Dysfunktion

I början hjälpte personalen varandra med att visa hur en inloggning går till. Vid något tillfälle 

uppstod frågor kring inloggning, då personalen kunde välja vilket namn de vill logga in under. De i 

personalen som hade angivits till leverantören av gruppledaren stod med i listan med sina förnamn. 

Om inte ens namn fanns med fanns det vikarie inloggningar man kunde använda i form av vikarie 

1,2 osv. Problemet var att några av personalen hette samma i förnamn och undrade vem utav dem 

som de skulle logga in på. I efterhand kom det fram att namnen stod alfabetisk ordning sorterat på 

efternamn, som inte ens var med bakom personalens förnamn vid inloggning. 

IT-systemet börja krångla och personal blev utkastad. Problem uppstod då IT-systemet inte gav 

någon felsignal som signalerade att personalen loggats ut. I vissa fall kunde personal gå utloggad 

utan att veta om det i över en timme. Med tanke på att personalen var upptagna med att hjälpa 

brukarna så togs inte telefonen upp för att se om en utloggning skett. Felrapporter gavs till 

Gruppledaren då kommunikationen med leverantören skedde genom gruppledaren, då personalen 

ansåg att det inte fanns tid för dem att hantera det. I det långa loppet slutade det med, som även 

gruppledaren säger i sin intervju att felrapporterna var så många så personalen gav upp och slutade 

felrapportera. Personalen orkade inte bry sig till slut utan tog en telefon, loggade in och när 

brukaren larmade accepterade de larmet och gick så fort tid fanns in till brukaren för att se över 

varför de larmat. Alternativet att ringa upp brukaren och vänta och se om de ens kunde svara, tog 

längre tid än att bara gå in till brukaren och fråga vad de ville ha hjälp med. 

4.6.4 Stress

När larm efter larm kommer in framkom stress hos personalen. Även irritation uppstod då personal 

under samtal med brukare fick ett nytt larm, vilket resulterade i att det ringde högt i örat. Det 

resulterade i att det pågående samtalet var omöjligt att genomföra eftersom ringsignalen var för hög 

för att höra brukaren i andra änden. Då svarstiden för att acceptera larmet är upp till fem sekunder 

uppstår ytterligare irritation av att inte kunna trycka bort larmet snabbt nog för att slutföra samtalet 

med tidigare brukare. Från den dag IT-systemet började dysfunktionera har ingen positiv inställning

av personalen registrerat alls. Tyvärr har endast negativa och irriterande kommentarer och suckar 

flödat.
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Nedan redovisas uttryck från personalen som observerats 

Uttryck

 ”Känns som applikationen inte är färdig”.

 ”Känns som vi är försökskaniner”.

 ”Är detta uppköpt någon annanstans och hur fungerar det där?”

 ”Förstår de inte att vi inte har tid att hjälpa till, vi har fullt upp med vårt”.

 ”Sjukt att det ska sitta lappar om att man inte får trycka på mobilens Home knapp för då kan 

man loggas ut från IT-systemet”. 

 ”Men har de inte fixat larmet än, hur länge ska det krångla”.

 ”Nej för fan avbryt köpet och ge oss tillbaka det gamla systemet det fungerade i alla fall”. 

 ”Är de meningen att vi ska ha det såhär?”

 ”Jaha, fungerar larmet idag eller?”
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5  Analys och diskussion

Analyskapitlet innehåller en analys, diskussion och resultat av delarna, kravinsamling, medverkan 

av användare, lagen om offentlig upphandling, kommunens policy, implementering, utbildning, 

slutbesiktning och avslutas med analys, diskussion och resultat av effekterna personalen upplever i 

sin vardagliga arbetssituation.

Analysen i detta kapitel utförs utifrån analysmodellen i form av en deduktion. Varje kapitels del 

kommer analyseras och diskuteras för att slutligen komma fram till ett resultat. I vissa delar 

kommer analysen frångå analysmodellen då svar från intervjun med SS och UC blandas med svar 

från intervjuerna med respondenterna samt GL. Detta för att få en sådan täckande bild som möjligt.

En upphandling grundar sig alltid i ett behov, en önskan, ett krav eller ett problem (Görling 2009). I

Orrings (2013) artikel framgår det att många IT-system behövs bytas ut då det analoga nätet 

försvinner och ersätts av det digitala. Även så påvisar SKL (2013) rapport kring vägledning av 

trygghetslarm. Gamla telefonnät går inte att laga utan måste bytas ut. För att följa med i 

samhällsutvecklingen och som kommun kunna ge ett valfritt utbud till sina kunder måste 

kommunen utveckla och hitta digitaliserade lösningar (SKL 2013). Det framgår även i intervjun 

med SS och UC att utvecklingen går framåt och att delar till äldre IT-system inte längre produceras.

Samt att intresset som kommun är att vara med i framkant då upphandlingen av det nya IT-systemet

skall vara ett IT-system som SS uttryckte “ett modernt IT-system som fungerar bra och ligger med i

tidens digitalisering”. 

5.1  Kravinsamling

Vid upphandling av ett IT-system är kravinsamling en av det största byggstenarna, kraven ska vara 

tydliga. Om en klar och tydlig kravbild finns så blir även kraven lättare att uppfyllas (TSG 2015, 

1995; Görling 2009). Vid genomgång av rambeskrivningen som SS skickat till är kraven tydligt 

specificerade, olika områden framstår som rubriker och tillhörande krav är spaltat under. Vid en 

genomgång av rambeskrivningen anser jag att rambeskrivningen är strukturerad och lätt att följa. 

Eriksson (2008) menar på att kravinsamling i dagens läge är mycket mer komplex än förr i tiden, då

behovet inte var lika stort för olika IT-system att integrera med varandra, som det är i dagens 

digitalisering. Rambeskrivningen innefattar följande krav: Systemet skall kunna ansluta olika 

tekniska larm såsom brandlarm, entrésignal och liknande via såväl fysiska kontakter, seriella 

protokoll samt IP-kommunikation. Kravet påvisar att eftertanke har gjorts vilka andra IT-system det

nya IT-systemet ska integrera med samt på vilket vis detta ska ske. Vid insamling av krav finns det 

ett flertal olika tekniker, dessvärre finns det inte någon teknik som passar till all kravinsamling 
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(Eriksson 2008). I intervjun med SS och UC framgår det att kommunen själv inte samlar in kraven 

vid en upphandling utan söker expertis från företaget WSP Systems. Kraven samlades in av SS i 

samråd med WSP genom ett besök på det vård och omsorgsboende som upphandlingen gällde. Det 

befintliga IT-systemet undersöktes, verksamhetens önskemål tillfrågades vid samtal med 

Gruppledaren och erfarenhet från tidigare kravspecifikationer togs som stöd för att utforma den nya.

Vid insamlingen av krav framgår det att input från flertal faktorer utnyttjades för att få en täckande 

insamling. 

Beställaren av IT-systemet bör ha i åtanke att olika användare kan ha olika behov (Görling 2009). 

Detta framgår i kraven nedanstående från rambeskrivningen, där IT-systemet skall kunna uppfylla 

olika behov som kan uppkomma inom verksamheten. 

 De befintliga magnetkontakter i dörrar åter inkopplas med samma funktion likt tidigare. 

Mellan klockan 21.00 och 07.00 skall larmande sektion presenteras i klartext för 

vårdpersonal. 

 IT-systemet ska enkelt via omkopplare kunna ställa om mellan upp till 10 st olika 

fördefinierade skift. En sammankoppling mellan avdelningarna ska kunna göras. Detta skall 

även kunna användas för att vid nattetid eller låg bemanning kunna sammankoppla 

avdelningar. Namn på personal och boende skall kunna enkelt konfigureras i systemet.

Diskussion - Metoden som användes vid insamlingen av kraven anses täckande. Gruppledaren har 

fått framföra en önskan om vilket IT-system verksamheten önskar, men det framgår inte vad önskan

är och hur stor inverkan användarna har på den önskan som lagts fram av gruppledaren. 

Resultat - Metoden för insamling av krav anses vara en bra metod där input från flera håll används 

för att få en täckande förståelse. 

5.1.1 Funktionella krav 

Kraven brukar delas upp i vad IT-systemet skall kunna göra och vad som bör kunna göras (Görling 

2009). Kraven brukar även kategoriseras som funktionella och ickefunktionella krav (Eriksson 

2008). Funktionella krav är de krav som specificerar vad IT-systemet skall kunna utföra (Eriksson 

2008). I rambeskrivningen är inte kraven kategoriserade som funktionella och ickefunktionella krav

utan uppdelad i olika kategorier med underkategorier, dock finns rubriken trygghetslarm där 

funktionella krav beskrivs i underrubriken system och funktioner. 

I sammanställningen av intervju med responderterna framgår det att flertalet av de funktionella 

kraven inte fungerar. Nedan radas de funktioner upp som inte fungerar som de ska, där det finns 

krav på att de ska finnas i rambeskrivningen. 

Personal - Går inte ringa brukarna. GL, P1, P2, P3. 
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Rambeskrivning - IT-systemet skall ha en primär signalering som bygger trådlösa enheter, är även 

talfunktion ska finnas.

Personal - Kan inte ha på Wifi på larmtelefon, funkar inte med hopp mellan gsm och wifi. GL.

Rambeskrivning - För att säkerhet ska uppnås ska utrustningen sammankopplas via ett IP baserat 

LAN samt enkel komplettering eller förändring av systemet.

Personal - Blir utloggad lite då och då, ser inte detta då man kan vara upptagen med jobb. GL, P1, 

P2, P4

Rambeskrivning - Vid fel ska fellarm uppstå och rapporteras i realtid.

Personal - Larm fungerar inte på altandörrarna, fönster. GL, P1

Rambeskrivning - Den diodpanel som visar vilka lägenhetsdörrar samt fönster som är öppna ska 

bevaras alternativt byts ut mot ny med likvärdig funktion. De befintliga magnetkontakter i dörrar 

åter inkopplas med samma funktion likt tidigare. Mellan klockan 21.00 och 07.00 skall larmande 

sektion presenteras i klartext för vårdpersonal. 

Personal - Det ringer i örat om en ny brukare larmar medan man pratar med den förste brukaren. P5

Rambeskrivning - Systemet ska kunna hantera lika många tal-uppkopplade larm som det finns 

samtidiga larmtelefoner/personal i drift/tjänst. 8 st hand enheter/telefoner. Sedan finns även kravet -

Systemet skall minst hantera 50 st larm med samtal samtidigt. 

Diskussion - Vid analysen framgår det tydligt att alla krav utom ett, att öppna entrédörren med IT-

systemet finns med i rambeskrivningen. Orsaken till de funktioner som finns med i 

rambeskrivningen men dysfunktionerar bedöms grunda sig i att IT-systemet från leverantörens håll 

inte klarar att leva upp till rambeskrivningen. Då kraven finns med i rambeskrivningen och 

leverantören skrivit på att de ska och kan leverera de krav kan inte felet grunda sig i brister i 

rambeskrivningen. Min bedömning som användare och observatör är att informationen kring IT-

systemet brister, precis som P5 påpekar i sin intervju. Då så mycket dysfunktionerar så ges ingen 

klar bild till användaren vad som ska fungera eller inte. Om bristen på information faller på 

beställaren, leverantören eller gruppledaren går inte att fastställa, bara att den brister. 

Resultat - Brist i information till personal. IT-systemet dysfunktion anses brista från leverantören.

5.1.2 Ickefunktionella krav

Ickefunktionella krav är de krav som specificerar hur IT-systemet ska fungera. Ickefunktionella 

krav har en stor roll då de påverkar hur användaren uppfattar IT-systemet. Ickefunktionella krav 
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delas in i fyra kategorier. Användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet (Eriksson 

2008). 

Användbarhet speglas i hur lätt IT-systemet är för användaren att uppfatta och använda. (Eriksson 

2008). På frågan är IT-systemet lätt att förstå sig på svarade GL samt alla respondenter som 

intervjuas Ja, 

Tillförlitlighet grundar sig i hur pålitligt IT-systemet är (Eriksson 2008). Vid bedömning av 

tillförlitligheten mäts efter en period IT-systemets felfrekvenser och på så vis framgår det hur 

tillförlitligt IT-systemet är (Eriksson 2008). I intervju med SS och UC framgår det att IT-systemet 

har en så hög felfrekvens att en slutbesiktning inte varit möjligt att genomföra, då det inte finnas 

något fungerande IT-system att besikta. I sammanställningen av nackdelar med IT-systemet från 

intervju med respondenterna framgår det att det inte gått ringa brukarna och att samtalet ibland 

bryts. Personalen loggas ut från IT-systemet, alla larm går inte alltid fram, till och med 

leverantörens server har kraschat vid ett tillfälle. I intervjun med respondenterna framgår även att 

GL uppmärksammat att felfrekvensen är så hög att personalen gett upp och slutat rapporterat de fel 

som uppkommer. 

Prestanda mäts utifrån hur snabbt IT-systemet svarar på en förfrågan (Eriksson (2008). P1 och P5 

nämner att det är lång svarstid då larmet accepteras, dålig touch. P3 tycker att samtal med brukaren 

ska kopplas upp direkt istället för att behöva välja att ringa upp.

Vid fel ickefunktionella krav kan kostnaden bli hög om de upptäcks sent, då det i efterhand är både 

tids och kostnads fullt att ändra i (Eriksson 2008). Det framgår i intervjun med SS och UC att på 

grund av krav som inte uppnås har det gått så långt att det betalas ut vite veckovis till leverantören 

av IT-systemet till felen är åtgärdade och en slutbesiktning kan utföras. 

Diskussion – Då alla respondenter svarat att IT-systemet är lätt att förstå sig på anses 

användbarheten som hög. Dock faller den höga användbarheten bort då felfrekvensen av IT-

systemet är så hög att det inte går att använda IT-systemet på ett korrekt sätt. I vissa fall har det 

visat sig att IT-systemet inte fungerat alls och ett backup IT-system har fått sättas in. 

Tillförlitligheten bedöms som låg då personalen inte kunnat litat på IT-systemet på grund av den 

höga dysfunktion samt att felfrekvensen är så hög och händer så ofta att personalen slutat rapportera

fel. Prestandan av IT-systemet verkar också ha små brister, då det framkommer från två 

respondenter att svarstiden på larmet är upp till 5 sekunder. 
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Resultat - IT-systemet har en hög användbarhet men låg tillförlitlighet och brister i prestandan. De 

fel som uppstått har inte kunnat åtgärdas och resulterar i vite till leverantören. 

5.1.3 Uteblivna krav

Bristande kunskap av vad som behövs - Om brister i kommunikationen med slutanvändarens 

önskemål uppstår blir sällan kraven de förväntade (Eriksson 2008). I intervjun med personalen 

framgår det att GL och alla respondenter saknar möjligheten att öppna entrédörren med IT-

systemet. 

Diskussion – Kraven som respondenterna saknar finns inte med i rambeskrivningen. Hur stor 

utsträckningen av uteblivna krav är kan vara svårt att fastställa då inte IT-systemet inte fungerar 

korrekt. Dock är entrédörrs kravet det enda krav utav de nämnda som inte finns med i 

rambeskrivningen. Min bedömning är att detta krav är ett uteblivet krav då alla respondenter saknar 

det. 

Resultat - Kravet att kunna öppna entrédörren med IT-systemet anses som ett uteblivet krav. 

5.1.4 Medverkan av användare

Enligt TSG (1995, 2015; Söderström 2010; Eriksson 2008) är medverkande av användare en viktiga

faktor för ett lyckat IT-system. Vid intervjun med SS och UC framgår det att användarna av IT-

systemet inte medverkat vid kravinsamlingen. Denna bild stämmer även med respondenternas, då 

alla svarat att de inte medverkat vid kravinsamlingen. Alla respondenter som intervjuats samt GL 

upplever att IT-systemet sett annorlunda ut eller haft andra funktioner om de fått medverka vid 

kravinsamlingen. Den enda påverkan användarna haft är om de påverkat det önskemål som 

gruppledaren fått uppge till SS och WSP. Vilket önskemål som GL uppgav framgår inte i 

undersökningen. 

På suntarbetslivs hemsida finns artikeln från 2017 “när män gör IT-system för vårdens kvinnor” där

det framgår att det kvinnodominerade vård-yrket använder sig av många olika IT-system som 

stressar vårdpersonalen (Neij 2017). Det framgår i intervjun med SS och UC att de tagit del av 

tidigare kravspecifikationer samt studerat de tidigare IT-systemet på vård och omsorgsboendet. Det 

framgår inte om någon undersökning gjorts av användarnas förhållande till IT-systemet. Vid 

intervju med respondenterna framgår det att ett krav uteblivit samt att det finns mindre justeringar 

som att samtal med brukaren ska ske direkt via samtal istället för möjligheten att ringa upp. Att det 

ringer i örat vid pågående samtal. Lång svarstid vid mottagande larm. 

Diskussion – Bedömningen att användare inte medverkat vid kravinsamling är lätt att fastställa då 

alla svar är eniga. Det är svårt att fastställa om kraven hade sett annorlunda ut om medverkan av 

användare skett. Men om personalen vid ett samlat möte kunnat få dela med sig sina synpunkter 
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kanske de små justeringar som nämnts av respondenterna tagits hänsyn till. Samt det krav som 

anses som uteblivet. De synpunkter som tagits upp av respondenterna stöds inte av alla 

respondenter vilket gör det svårt att bedöma om det är något alla upplever men glömt att nämna 

eller om det är en personlig upplevelse. Dock tror jag inte rambeskrivningen hade sett så mycket 

annorlunda ut om respondenterna medverkat. Jag tror den största delen handlar om brist på 

information om IT-systemets funktioner snarare än uteblivna krav. 

Resultat - Brist av information bildar en felbar uppfattning av IT-systemets funktioner. Ett möte 

med personalen hade gett bättre möjlighet att framföra önskemål av funktioner samt gett en känsla 

av samhörighet och på så vis kanske skapat en större förståelse hos personalen. 

5.2  Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ser till att myndigheter och andra organisationer som 

finansieras av allmänna medel inte kan köpa vad som helst (Upphandlingsmyndigheten

2017). I intervjun med SS och UC säger SS att ”i detta fall påverkar LOU upphandlingen då 

prissumman överstiger tröskelvärdet, utgå från det som står på vår hemsida”. SS anser att UC är 

jättenoga med att det som står, är det som följs. 

Diskussion - Denna faktorn är enligt mig den faktor som påverkar upphandlingen till störst del. Den

bestämmer hur upphandlingen ska gå tillväga och sätter grunden hur upphandlingen ska struktureras

upp. I intervjun framgår det att LOU har påverkat vilken upphandlingsform som följts vid 

upphandlingen. 

Resultat - LOU styr hur upphandlingen ska genomföras steg för steg. 

5.2.1 Upphandling över tröskelvärde

Selektiv upphandling är en av de tre upphandlingsformer som används vid upphandling över 

tröskelvärdet. Upphandlingen sker i två steg. 

1. Annonsering med inbjudan att delta. I annonseringen ska specifika krav på leverantörerna 

anges. Ansökningar kommer in från alla som vill delta.

2. Ett antal leverantörer väljs ut bland dem som uppfyller kraven och till dessa skickas sedan 

förfrågningsunderlaget ut. Inga andra än de inbjudna leverantörerna får lämna anbud och 

inga förhandlingar får förekomma.

I intervjun med SS och UC framgår att upphandlingen av IT-systemet var en selektiv upphandling. 

Annonseringen skedde via ett programmet Visma Sein som företag är uppkopplade mot. I 

annonseringen fanns rambeskrivningen med och företag som ville kunde skicka in ansökan på 

annonsen. Därefter samlas SS, UC samt en handläggare. Ansökningarna sållas, kvar återstår de som

motsvarar kraven. Utifrån de ses vilka anbud det angivits över och referenser som företaget angivit 
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kontrolleras. Om referenserna är goda hos det utvalda företaget utses det som vinnare av anbudet. 

Det som i denna upphandling sticker ut är att anbudet som vann var ca 700000 billigare än de 

närmaste anbudet.

Diskussion – Vid analys av upphandlingen framgår det att det tillvägagångssätt som uppges på 

Filipstad kommuns hemsida utifrån LOU även är det sätt som upphandlingen skett på utifrån 

information i intervjun med SS och UC. Min bedömning är att kostnaden påverkade upphandlingen 

då det som var markant billigare vann. Dock skedde detta i en kombination av goda referenser och 

ett löfte att motsvara rambeskrivningen. Men om anbudet legat lika med andra företag finns 

möjligheten att företaget inte vunnit upphandlingen.

Resultat - Upphandlingen följer LOU. Kostnaden av IT-systemet påverkade upphandlingen.

5.2.2 Filipstads Kommuns policy

Filipstad kommun har en miljöpolicy, upphandlingspolicy och kommunalt konkurrensprogram som 

är ett ramverk för deras arbetssätt vid upphandlingar (Filipstad kommun 2018d). Miljöpolicyn 

bygger på att kommunen strävar efter att aktivt jobba för en ekologiskt hållbar utveckling. Även 

kommunens interna arbete strävar efter medvetenhet kring miljökonsekvenser och jobbar för att 

utveckla och förbättra miljön (Filipstad kommun 2018b). Miljöpolicyn finns med i 

rambeskrivningen där det står att en omgång av fullgjorda kvalitet och miljökontroller ska finna 

med samt miljödokument.

I kommunens konkurrensprogram Filipstad kommun (2018a) beskrivs syftet “att ge klara spelregler 

i de fall konkurrensutsättning bedöms vara ett rationellt sätt att uppnå hög effektivitet och god 

kvalitet på kommunens tjänster. I intervjun med SS och UC framgår det att de andra företag som 

lagt anbud har då rätt att överklaga beslutet efter att företaget som vann upphandlingen meddelats. 

Ofta kommer det överklagande men i detta fall kom det inte in någon överklagan. 

Upphandlingspolicyn bygger på en sammanställning kring hur kommunen förhåller sig till LOU, 

miljöpolicy samt konkurrensprogrammet. Utifrån detta har upphandlingspolicyn utformas och 

används som grund vid upphandlingar av Filipstad kommun (Filipstad kommun 2018c). 

Diskussion – Ovan bedöms upphandlingen följa LOU likaså konkurrensprogrammet och 

miljöpolicyn. Då dessa tre följs blir slutresultatet att även upphandlingspolicyn följs då den baseras 

på dem. Det är svårt att i detalj bedöma hur miljöpolicyn följs, men de finns med i 

rambeskrivningen och har på så vis tagits i åtanke. Min uppfattning är att upphandlingspolicyn 

skapats för att kapsla in det som är av störst värde utifrån LOU, miljöpolicyn och 
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konkurrensprogrammet i ett kortare dokument. Detta är ett bra dokument för att snabbt få en bild 

över vad som gäller vid en upphandling. 

Resultat - Bedömningen är att kommunen följer sin policy i upphandlingen av IT-systemet. 

5.2.3 Implementering 

Implementering innebär inte bara att installera det nya IT-systemet och sedan är det klart. Det krävs 

planering hur det skall gå till väga och när det skall ske (Alter 2006). I intervjun med SS och UC 

säger SS när beslutet om vilket företag som vunnit upphandlingen genomförts är nästa steg att 

skriva kontrakt med företaget och komma överens när de ska installera IT-systemet. 

För att göra en säkrare implementering brukar det gamla IT-systemet hållas kvar i bruk så om det 

uppkommer problem med det nya IT-systemet finns det gamla att falla tillbaka på (Alter 2006). Det 

som framgår om implementering utifrån rambeskrivningen är att det gamla IT-systemet skall 

utbytas/demonteras allt eftersom de nya IT-system installeras. Driftstopp längre än 60 

minuter/lägenhet får inte förekomma samt att personal kontaktas för extra kontroll av vårdtagare 

under tiden byte sker i vårdtagares lägenhet. Vid intervju av respondenterna skiljer sig åsikterna. 

GL anser att leverantören hade en bra plan för införandet. P1 Tycker det var fel att ta bort det gamla

IT-systemet så snabbt, det hade varit bra att ha det kvar som backup. P3 tycker det gick fort men att 

det var krångligt med brukarna, allt skulle gå så fort så det blev mer stökigt än effektivt. ”Sedan rev 

de ju ner hela telefonväxeln när de skulle montera ner det gamla IT-systemet, så inga fasta telefoner

fungerade”. P5 nämner också problemet som uppstod med telefonväxeln. Även P4 delar P3s 

uppfattning om att det var stökigt när de sprang runt och monterade. 

Alter (2006) anser att en implementering alltid ska ske efter att användaren av IT-systemet fått sin 

utbildning. I observationen så framgår det att en timmes utbildning ges, samma dag som det nya IT-

systemet sattes i drift. Observationen stämmer med Alters (2006) påstående då det framgår att IT-

systemet började användas efter utbildningen. 

Diskussion - Vid intervjun med SS och UC framgår inga anmärkningar gällande implementeringen 

av IT-systemet dock skiljer sig bilden respondenterna emellan. Då det bara framgår att en 

respondent var med in till några av brukarna är det svårt och fastställa om brukarna fick den extra 

kontrollen då IT-systemet var ur bruk under implementeringen. 

Resultat - Implementeringen gick väldigt snabbt. Det är svårt att styrka om det var till en för eller 

nackdel då uppfattningen skiljer sig åt bland respondenter, GL, SS och UC. Bortsett från att 

implementeringen ansågs ”rörig” av två respondenter  och orsaken till nedmonteringen av 

telefonväxeln inte framgår anses implementeringen av IT-systemet som lyckad.  
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5.2.5 Utbildning

När det gäller att utbilda IT-systemets användare finns det fler faktorer som spelar in. Är det 

skaparna av systemet som ska göra utbildningen, hur omfattande skall den vara, finns redan samma 

IT-system sedan innan och hur utfördes utbildningen då. Finns ett behov av utbildning 

överhuvudtaget (Söderström 2010). I intervjun med SS och UC framgår det att en handhavande 

utbildning alltid är med i kravspecifikationen. Leverantören gör i samband med handhavande en 

bedömning hur avancerat IT-systemet är och på vilken nivå utbildningen ska ligga. 

Söderström (2010) menar att i de flesta fall faller utbildning bort eller har en minimal roll. 

I intervjun med P5 framgår det att endast ett tillfälle ges för utbildning. Men det framgår även att 

respondenterna samt GL anser att IT-systemet har en hög användbarhet. Då det gäller information 

om utbildningen skiljer det sig lite åt, från ca en vecka innan till bara några dagar innan. Det 

framgår inte i undersökningen varför de som inte medverkade vid utbildningen uteblev och kan på 

så vis inte stärkas vad orsaken var. I observationen framgår det att lite krångel uppstod då 

personalen skulle få prova IT-systemet för att se dess funktioner. Detta ledde till att personal som 

ville prova IT-systemet var tvungna att vänta 10 minuter. Detta gjorde att några tålmodigt väntade 

medan andra tappade tålamodet och struntade i att prova. 

Diskussion - Utbildningen utfördes av leverantören som överensstämmer med både vad SS och 

rambeskrivningen sade och den skedde även innan IT-systemet kom i bruk. Då IT-systemet var lätt 

att använda och häften med instruktioner lämnades kvar bedöms att ett utbildningstillfälle räckte 

och att det skulle varit lättare att prova på larmet under utbildningen. Det som hade varit av värde 

hade varit en genomgång kring vilka funktioner IT-systemet har för att ge personalen en inblick i 

mer än bara hur det fungerar. Sedan kunde väntetiden mellan larmen tagits bort under utbildningen 

då detta är möjligt för att ge fler tillfälle att prova IT-systemet. 

Resultat - Bedömningen är att ett utbildningstillfälle räcker då IT-systemet var så lätt att förstå. Mer

innehållsrik utbildning kring IT-systemets funktioner hade varit av värde.

5.2.4 Slutbesiktning

Implementationsfasen är inte färdig förrän IT-systemet är i bruk i organisationen och fungerar på ett

effektivt sätt (Alter 2006). I dagens läge (2 juni 2018) är inte IT-systemet färdigt implementerat då 

slutbesiktningen den 23 april 2018 inte kunde genomföras. Redan innan första slutbesiktningen 

skulle genomföras drog det ut på tiden. I intervjun säger SS - ”vi är inte riktigt överens och ligger 

lite i en konflikt i nuläget med leverantören. De ska presentera det som står i avtalet och gör de inte 

det efter att slutbesiktningen genomförts utfaller ett vite som fortgår veckovis tills felen åtgärdats”. 

En betalning av IT-systemet kommer inte ske förrän slutbesiktningen blivit godkänd. En ny 

slutbesiktning är planerad i månadsskiftet maj/juni.
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Diskussion - Att IT-systemet fortfarande inte fungerar som det ska har en negativ inverkan. Det 

framgår heller inte hur länge leverantören har på sig att åtgärda felen, vilket gör att personalen 

jobbar i en ständig ovisshet om när IT-systemet ska fungera korrekt. Jag anser att det åter påvisas 

som tidigare att informationen brister till användarna av IT-systemet.

Resultat - Slutbesiktningen är ännu inte genomförd. Bristande information till användarna. Bättre 

information till användarna skulle ge en bättre trygghet då ovissheten skulle minska. 

5.3  Effekter

Det är inte förrän ett IT-system har implementerats i en organisation som effekterna av IT-systemet 

kan ses (Beynon-Davies 2009; Holden & Karsh 2010). Det framgår i intervjun med respondenterna 

att efter den tekniska implementeringen, då IT-systemet sattes i drift började även felanmälningar 

av IT-systemet komma som sedan utvecklades till negativa effekter I intervjun med respondenterna 

framgår det att de effekter som utvecklades uppkom efter implementeringen. 

Diskussion - Det framgår inte i intervjun med respondenterna att några effekter under 

implementeringen uppkom, utan tolkas som en reflektion av respondenternas intryck av 

implementeringen. Demonteringen skedde efter att IT-systemet sattes i drift, även i denna situation 

kan inga effekter styrkas.

Resultat - Inga effekter uppstod innan eller under implementationen.

5.3.1 Funktionalitet

Funktionaliteten av ett IT-system brukar definieras av vad organisationen har för krav på IT-

systemet (Beynon-Davies 2009). I intervjun med SS och UC framgår det att organisationens krav på

IT-systemet är den framtagna rambeskrivningen. Utifrån den genomförs en slutbesiktning för att se 

om kraven är uppnådda. Utifrån intervju med respondenterna framgår att IT-systemet började 

dysfunktionera efter driftsättningen. I observationen framgår att på grund av dysfunktionalitet vid 

scanning av QR-koden fick telefoner delas upp så någon på varje avdelning har en telefon samt att 

någon blir utan. Vid funktioner som är dysfunktionella och inte har någon logisk förklaring varför 

de är nödvändiga upplevs av observation som ett irritationsmoment. Nedanför är några av de 

kommentarer som har observerats under fallstudiens gång. Utifrån de kommentarerna anses det att 

personalen upplever många brister med IT-systemet och  är trötta på ständig dysfunktionalitet. 

 Känns som vi är försökskaniner.

 Förstår de inte att vi inte har tid att hjälpa till, vi har fullt upp med vårt.

 Sjukt att det ska sitta lappar om att man inte får trycka på mobilens home knappen för då kan

man loggas ut från IT-systemet. 
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 Men har de inte fixat larmet än, hur länge ska det krångla.

 Nej för fan avbryt köpet och ge oss tillbaka det gamla systemet det fungerade i alla fall. 

 Är de meningen att vi ska ha det så här?

Diskussion - Det jag vill påvisa är att organisationens krav är att IT-systemet ska fungera felfritt 

utifrån rambeskrivningen och min uppfattning är att även personalen på vård och omsorgsboendet 

delar den åsikten. Skillnaden är att personalen upplever irritation och en försämrad arbetssituation 

vid varje arbetstillfälle så länge inte IT-systemet uppfyller kraven som är ställda. I kommentarerna 

ovan framgår ännu en gång att brist på information uppstått, då personal uttrycker, hur länge ska det

krångla? och är det meningen att vi ska ha det så här? Jag anser att arbeta med ett dysfunktionellt 

IT-system med ständig ovisshet resulterar i ett ohälsosamt arbetsförhållande. 

Resultat - Att organisationen och personalen har samma krav på IT-systemet, där personalen 

upplever en ohälsosam arbetssituation utifrån de rådande förhållandena. 

5.3.2 Användbarhet och beteedemässiga avsikter

Beynon-Davies (2009) förstahands effekterna riktar sig mot användarvänligheten av IT-systemet 

och ger en bedömning av hur nöjd och engagerad användaren är vid interaktion med IT-systemet. I 

modellen TAM mäts acceptansen av användarens beteendemässiga avsikter att använda IT-systemet

genom hur användaren uppfattar användbarheten samt hur lätt användaren anser IT-systemet är att 

använda (Holden & Karsh 2010). I intervju med respondenterna framgår det att alla respondenter 

samt GL anser att IT-systemet i sig är lätt att förstå sig på. Dock framgår det även att IT-systemet 

från start inte fungerat som utlovat. GL anser att det är svårt att ange fördelar då inte IT-systemet 

fungerar som det ska. P2 tycker det är en fördel att det är lätt att förstå sig på, annars ser ingen av 

respondenterna någon fördel med det nya IT-systemet. I kapitel 4.5.1 Funktionalitet framgår det att 

respondenterna upplever många nackdelar med IT-systemet. En stor irritation över uteblivna 

funktioner, fördröjning vid acceptering av larm samt avbrutna samtal eller ringande i örat under 

pågående samtal. P5 uppger att det händer att ingen larmtelefon tas med, då det har blivit en vana av

att IT-systemet inte fungerar. Skillnaden mellan inga befintliga positiva egenskaper gentemot 

flertalet negativa egenskaper skiljer sig markant. GL uppger i sin intervju att felanmälningarna gått 

från flertalet till nästan obefintliga då dysfunktionalitet av IT-systemet är så vanligt att personalen 

tappat orken om att rapportera dem. 

En annan faktor som anses påverka är sociala inflytanden, dvs. hur kollegor eller chef tycker eller 

uttrycker sig IT-systemet (Holden & karsh 2010). Det framgår inte i intervju med respondenterna 

huruvida personalen påverkar varandra eller blivit påverkad av GL. GL tycker rent spontant att IT-

systemet varit misslyckat men anser att IT-systemet hade varit bra om det fungerat som utlovat. P3 

säger att det var förväntat, “jag är lite sådan att jag är lite misstänksam till förändringar”. P4 tycker 

det gamla IT-systemet var bättre. Respondenternas intryck av IT-systemet är negativ då ingen av 
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dem anser IT-systemet är lyckat. I kapitel 4.5.6 Påverkan på brukare framgår att personalens oro 

påverkar brukarna. Det har även hänt att brukare haft sömnproblem av IT-systemets 

dysfunktionalitet och personal har fått mottagit utskällningar från brukare. 

I observationen framgår att täta larm genererar i stress och den ständiga dysfunktionaliteten med IT-

systemet genererar i irritation. Då svarstiden för att acceptera larmet ibland är upp till 5 sekunder 

uppstår ytterligare irritation av att inte kunna trycka bort larmet snabbt. Från den dag IT-systemet 

började dysfunktionera har ingen positiv inställning registrerat alls. Tyvärr har endast negativa och 

irriterande kommentarer och många suckar flödat.

Diskussion - Till en början var respondenternas avsikt positiv till det nya IT-systemet. Men ju mer 

dysfunktionalitet som uppstod, ju mer ökar irritationen och stressen bland respondenterna och den 

övriga personalen. Vilket resulterar i att felrapportering av IT-systemet uteblir. Detta anses ha lett 

till en kedjereaktion då även brukare märkt av personalens inställning vilket resulterat i oro och i 

vissa fall sömnproblem och irritation. 

Resultat - Ju mer dysfunktionalitet IT-systemet genererar desto sämre blir användarvänligheten och 

respondenternas och personalens beteendemässiga avsikter av IT-systemet. Effekterna har blivit så 

påtagande så de påverkat både personal och brukare på vård och omsorgsboendet. 

5.3.3 IT-systemets nytta

Nytta syftar på om IT-systemet genererar det som är ämnat att göra samt hur det påverkar 

organisationen i helhet. Det är när man har uppmätt nyttan som man kan se om IT-systemet ger den 

effektiviteten som var målet med upphandlingen (Beynon-Davies 2009).

Holden & Karsh (2010) säger att användarnas val att använda eller miss-använda IT-systemet, gör 

det möjligt att bedöma om IT-systemet är lyckat eller inte. I intervjun med SS och UC säger SS 

“Syftet är att personalen ska känna sig tryggare och ha bättre koll och samtidigt ska kunna föra 

dokumentation kring hur ofta man är hos brukarna, så det finns en närvaroregistrering”. Det framgår

både i sammanställningen av respondenterna och i observationen att en mätning av IT-systemets 

nytta inte kunnat gjorts då IT-systemet inte slutbesiktats se kapitel 4.4.6. Slutbesiktning

Beynon-Davies (2009) andrahand effekter riktar sig mot vilken effekt IT-systemet har på individen, 

en arbetsgrupp eller organisationen i helhet. Då IT-systemet inte genererat den tänkta nyttan har vid 

flertalet gånger åtgärder blivit nödvändiga. Här nedan listas de åtgärder som framkom i intervjuerna

med respondenterna och GL. Åtgärderna har gjorts för att få IT-systemet att fungera samt att täcka 

upp då IT-systemet inte fungerat korrekt. 

 IT-personal har fått kommit och kopplat tillbaka telefonväxel. GL

 Insatt extra personal för att hålla rätt patientsäkerhet. GL, P1, P4, P5
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 Fått ett “reservlarm” då det riktiga inte fungerade. GL

 Ringer personal och ber dem “ hjälpa till” lite snabbt med uppdatering av larm och telefoner.

GL, P2, P3, P5

 Satt upp lappar på entrédörren att ett vi byter larm så de kan få vänta innan vi kan komma 

och släppa in dem. GL 

 Kontaktat leverantören personligen för att rapportera fel. P1

Diskussion - De effekter som uppkommit har enligt observationen resulterat i att personalen känt 

sig stressade och upplever stor irritation över IT-systemet. En daglig stående fråga är ”Jaha, 

fungerar larmet idag eller?” Min största fundering är om IT-systemet överhuvudtaget kommer 

fungera som det ska. Mina tankar har gått så långt att funderingar kring om IT-systemet någonsin 

kommer fungera som utlovat eller om den enda utvägen är att köpet måste hävas. Min tro då jag 

själv är en användare av IT-systemet är att personalens syn förmodligen inte kommer ändras, förrän 

IT-systemet fungerar felfritt under en längre period så en tillförlitlighet för IT-systemet kan byggas 

upp. 

Resultat - Nyttan med IT-systemet är inte uppnådd då den i dagens läge inte är mätbar på grund av 

dysfunktionalitet. Att effekterna av IT-systemet påverkat både personal och brukare på ett negativt 

sätt vilket utger en sämre vardaglig arbetssituation för personalen. IT-systemet har en negativ 

inverkan på organisationen. Syftet med IT-systemet är inte uppnått och gör inte det som det är 

ämnat att göra. 
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6  Slutsatser

I kapitlet slutsatser redovisas vilka slutsatser som dragits utifrån de resultat som framkom under 

analysen i förhållande till rapportens syfte.

Rapportens syfte är att i en fallstudie undersöka vilka effekter personalen på vård och 

omsorgsboendet upplever i sin vardagliga arbetssituation efter att IT-system implementerats, för att 

bedöma om upphandlingsprocessens genomförande ligger till grund för effekterna personalen 

upplever. 

6.1  Slutsatser

Slutsatserna i denna rapport är att Upphandlingsprocessen inte ligger till grund för de effekter som 

vårdpersonalen upplever i sin vardagliga arbetssituation. Upphandlingsprocessen har gått korrekt 

tillväga och följt Lagen om offentlig upphandling och kommunens policy. Under kravinsamlingen 

framgår det tydligt att inte personalen vid vård och omsorgsboendet hade någon delaktighet. Både 

gruppledaren och alla respondenter upplever att kraven i rambeskrivningen hade sett annorlunda ut 

om de fått varit delaktiga vid kravinsamlingen. Den upplevelsen delar inte jag då det framkommer 

att endast ett krav uteblivit av de krav som respondenterna anser är relevanta. Om respondenterna 

fått medverka vid kravinsamlingen kanske det krav som uteblivit funnits med, men en större 

förändring än så ser jag inte. Det som är en förhoppning är att denna funktion kanske i efterhand 

kan kompletteras av leverantören av IT-systemet. Ett förslag till framtida upphandlingar är att 

slutanvändarna av IT-systemet under ett möte ska kunna framföra sina önskemål. Att ge användarna

av IT-systemet en timme att framföra önskemål kan ge synvinklar som kan förbättra 

kravinsamlingen och framförallt en förståelse hur IT-systemet användas och förhåller sig till 

verksamheten samt ge användarna en känsla av samhörighet och på så vis få en bättre förståelse för 

IT-systemet. 

Implementeringsfasen av IT-systemet genomfördes snabbt, några respondenter upplevde det rörigt 

men inga effekter under implementeringen kunde påvisas. De effekter som personalen upplever 

tillkom efter implementering av IT-systemet då det var i drift. Dysfunktionaliteten av IT-systemet 

bedömer jag ligger i leverantörens händer. Då det inte går att påvisa att det brister från kommunens 

sida eller i rambeskrivningen. 

Återkommande under rapporten är den ständiga bristen på information till användarna av IT-

systemet. Vilket förvärrar arbetssituationen då ovissheten hur länge dysfunktionaliteten av IT-

systemet kommer fortgå. Den vardagliga arbetssituationen för personalen innehåller både stress och
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irritation vilket inte är en hållbar arbetssituation i längden. En kontinuerlig dialog mellan beställaren

av IT-systemet och personalen hade varit att rekommendera då detta minskat en del av ovissheten. 

För att sammanfatta det hela har inte nyttan med IT-systemet kunnat mätas på grund av hög 

dysfunktionalitet och ett flertal åtgärder har gjorts för att täcka upp där IT-systemet sviker. 

Personalen har fått en förvärrad istället för en tryggare arbetssituation och även brukare har 

påverkats. Känslan är att digitaliseringen har tagit två steg bakåt istället för framåt. Detta är ett 

exempel på då upphandlingen utförts på ett korrekt sätt men leverantören inte lever upp till de krav 

som ställs på det levererade IT-systemet.

6.2  Vidare forskning

Förslag på vidare forskning som kan genomföras är att forska vidare i varför IT-systemet har så hög

dysfunktionalitet på just detta vård och omsorgsboendet och inte på de andra boendena som 

använder samma IT-system. Vilka förhållande har de olika vård och omsorgsboendena? Har 

dysfunktionaliteten något med geografisk lokalisering att göra? Vad är den egentliga faktorn till 

dysfunktionen?
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Bilagor

Bilaga 1 - Dokument till respondent kring Etiska överväganden.

Hej mitt namn är Sara Wallinder Mittonen och jag håller i nuläget på att skriva en kandidatuppsats 

på distans vid Karlstads Universitet. Ämnet jag skriver inom heter informatik och uppsatsen jag 

skriver heter Digitalisering inom vården och riktar sig hur en process går till väga från att iden 

uppkommer att köpa in ett IT-system tills att den är i bruk och används på arbetsplatsen.

Vad är då min tanke med att skriva denna uppsatsen?

Syftet med denna uppsats är att ta fram en processkartläggning från tanke till implementerad 

applikation. Även besvara om applikationen levde upp till förväntade krav och vinst. Samt få 

underlag för om införandet av IT-systemet skiljer sig åt mellan de två olika vård och 

omsorgsboenden som den i dagens läge används på. 

En av de metoder jag har valt mig av att ta fram information kallas Deltagande observation vilket 

betyder att jag kommer observera alla (ett par utvalda personer) som använder sig av IT-systemet 

och hur den fungerar, vad ni som användare har för tankar och vilka problem som kan uppstå 

likaväl vilka egenskaper som har en positiv effekt. Jag kommer även ta med mina egna erfarenheter,

tankar och reaktioner i denna uppsats det är det som menas med att jag är lika mycket deltagande 

som ni är. Jag kommer även ha en roll som kallas för observatör, pga att det är jag som utför 

observationen. Man kan då göra ett val om jag för er andra som medverkar så kallade respondenter 

är känd eller inte. Jag har gjort valet att vara en känd observatör för att jag ska kunna fråga er om 

vad ni tycker och anser av olika saker men även för att ni ska kunna komma och prata med mig om 

det är något ni vill framföra eller reflektera över. 

Ni kanske tänker att det låter lite obehagligt att jag ska gå och observera er, men i min uppsats 

kommer du som respondent vara konfidentiell. Jag kommer vid redovisning att hänvisa till er så att 

ingen utomstående kan spåra informationen till dig som person, referenser kommer ske som person 

1 och person 2. Informationen ni delar med er av kommer enbart att användas för 

forskningsändamål och är helt och hållet frivillig, du som respondent kan när som helst under 

studien avbryta ditt deltagande. Om intresse av informationen från någon utomstående uppstår 

måste en förfrågan och ett godkännande ges innan några uppgifter lämnas ut.
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Bilaga 2 - Intervju med Säkerhetssamordnare och upphandlingschef

1. Hur uppkom tanken på införandet av ett nytt system?

Det har vi ju haft en tanke på i flera år, de flesta trygghetslarm som finns eller har funnits är ju 20 år

gamla. Detta systemet som var på just detta vård och omsorgsboendet tror jag är runt 17-18 år. 

Utvecklingen går framåt och även så tekniken och när det gäller det larmsystemet som fanns så 

fanns det helt enkelt inte reservdelar till det att köpa. Utan i de fall som något behövdes bytas ut fick

vi låna delar från andra vård och omsorgsboenden där de gamla systemet var på väg att bytas ut. 

2. Vem ansvarar för uppköp, är det alltid samma eller finns det olika ansvarsområden?

Frågan som ställs vi en upphandling är ju alltid vem ska betala?. När det är upphandling som ska 

ske som ligger inom området lås och larm så kommer de till mig då det är mitt område. Larmet har 

ju funnits med en längre tid så en uppgradering var behövligt och då är första frågan man ska reda 

ut vem som betalar?. När det gäller det aktuella vård och omsorgsboendet så har socialförvaltningen

hyrt lokalen av fastighetskontoret. När det började hyras så fanns det ett system redan i huset och då

blev det sagt att betalningen faller på fastighetskontoret och de får stå för kostnaderna av 

upphandlingen och får sedan anpassa det med eventuella ändringar i hyran. Detta är en av de 

faktorer som gjort att det tagit lite tid att påbörja upphandlingen för det dröjde för att utreda vem 

som skulle betala. Nu var det så att fastighetskontoret hade pengar och då blev det min uppgift att ta

fram ett modernt system som fungerar bra och ligger med i tidens digitalisering. 

3. Vem skriver kravspecifikationen och varför?

För att få rätt expertis i en så liten kommun tar vi kontakt med en projektör. I detta fallet så hamnar 

ansvaret på WSP systems och det beror på att vi har ett ramavtal med dem så vi behöver inte 

upphandla tjänsterna. Då kom de hit, tillsammans var vi även ut på boendena då detta skulle gälla 

två olika vård och omsorgsboenden och på så vis tog fram en rambeskrivning. 

4. Hur går en kravinsamling till och vilka är med vid kravinsamling? 

I rambeskrivningen står det vilket det nuvarande systemet är och precis vilket system det är vi vill 

ha, vilka krav vi har. Vi i kommunen besitter inte spetskompetens gällande kravinsamling men det 

gör ju WSP systems, det är ju därför vi tar hjälp av dem. De hjälpte oss att ta fram en 

rambeskrivning. Rambeskrivning togs fram i samråd med de olika boendena då vi varit på plats och

pratat med gruppledaren. Vad är det för system som finns och hur motsvarar det de system ni vill 

ha. Denna rambeskrivning har legat som grund för upphandlingen av det nya IT-systemet. Vi är har 

bra kravställare, vi är tuffa vid upphandling vi granska ganska rejält måste jag säga. Grundnivån på 

det nya systemet var det samma som det gamla men även att man ska kunna göra mycket mer med 
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det nya. Syftet är ju att personalen ska känna sig tryggare och ha bättre koll. Samtidigt att man ska 

kunna föra dokumentation kring hur ofta man är hos brukarna, så det finns en närvaroregistrering. 

5. Hur dokumenteras kraven?

Kraven dokumenteras i en rambeskrivning som skrivs av wsp. 

6. Hur verifierar man att rätt krav samlats in?

Man använder sig av experter som gör det på heltid och i detta fall tog vi hjälp av wsp. Sedan har vi

varit ut till gruppledare och tagit del av kravspecifikationer från tidigare upphandlingar av liknande 

IT-system. 

7. Hur stor roll har har slutanvändarna, chefer vid kravinsamingen och 

upphandlingsprocessen?

Vi har inte tagit hjälp av användarna men vi har däremot tagit hjälp av andra utföranden på andra 

boenden och hur det har upplevts. Sedan har vi utgått från det. Samt pratat med gruppledare som 

fått lämna önskemål.

8. Hur mycket styr kostnader upphandlingen?

Man får ju äska pengar, man får gå upp i den nämnd som upphandlingen rör. Så om det rör sig tex 

om socialförvaltningen så får man äska i den nämnden. Varje år får varje nämnd skicka in om de 

har tänkt genomföra upphandlingar och på så vis äska för det som är tänkt. Då kommer det med i 

investeringsbudgeten. Man samlar ihop alla önskemål och sedan prioriteras det och fördelas pengar.

Men vi försöker ju alltid minimera kostnaderna så mycket som är möjligt.

9. Finns det någon standar för hur en upphandling skall gå till väga? 

Upphandlingen faller på olika ansvariga beroende på vilket område upphandlingen hamnar inom. 

Men sedan är det LOU, vård miljöpolicy, konkurrensprogram samt en upphandlingspolicy som 

finns för kommunen. Det som finns på vår hemsida är korrekt och noggrant skrivet och det är det vi 

förhåller oss till.

10.  Vilken form användes vid upphandlingen?

Upphandlingen innefatta mer än en halv miljon kronor och översteg tröskelvärdet, vilket medför att 

vi får adressera ut i programmet visma sein. Där är företag uppkopplade och kan prenumerera på 

olika nyckelord. Så när en kravspecifikation om en upphandling läggs ut så kommer det upp hos de 

leverantörer som har motsvarande nyckelord. Då får de som prenumererar kravspecifikationen och 

då har leverantörerna tid att räkna på och kolla kraven den under tiden, för att sedan ge anbud. 

Perioden brukar ligga runt 4 veckor, i undantag då det är stora projekt då ligger det längre tid. När 
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perioden gått ut så samlas jag (SS) då det är jag som är beställare och UC och sedan är det även en 

handläggare med. Då går vi igenom företagen som lagt ett anbud för att se över huvudfrågor så som

att företaget inte får ha skulder och sållar bort de som inte motsvarar kraven. Sedan tittar vi över 

vilka företag som kan leverera IT-system och motsvara kraven som ställts. Efter det ser vi över 

vilka prisförslag som getts samt referenser leverantören gett.

I detta fallet vann Safe care upphandlingen då de kunde motsvara kraven i kravspecifikationen samt

att de var ca 70% billigare än de andra leverantörerna vi pratar då om 700 000 kr billigare. Det var 

så otroligt mycket billigare än alla andra så vi tog in projektören för att se över företagets referenser 

med tanke på deras pris. Men i detta fall fanns bara positiva referenser. Företaget var ingen liten 

leverantör trots att vi inte hade hört om dem tidigare. Vid kontrollen av referenserna framkom det 

att de var leverantör till Stockholms Stad. 

Då tilldelades ett beslut om att Safe care var det valda företaget för upphandlingen. De andra 

företag som lagt anbud har då rätt att överklaga beslutet, ofta kommer det överklagande men i detta 

fall kom det inte in någon överklagan. Nästa steg är då att skriva kontrakt med företaget och så 

kommer vi överens med dem att de ska installera IT-systemet. I just detta fall är inte 

slutbesiktningen gjord utan görs om 3 dagar, vi är inte riktigt överens och ligger lite i en konflikt i 

nuläget med leverantören. De ska presentera det som står i avtalet och gör de inte det efter att 

slutbesiktningen gjorts så utfaller ett vite efter varje vecka som går och felen inte åtgärdats. 

11.  Hur mycket påverkar LOU?

I detta fall påverkar LOU upphandlingen då prissumman överstiger tröskelvärdet. Så du kan ut utgå 

från det som står på vår hemsida. Det är jättenoga med att det som står är det som följs. Samt det 

som nämns ovan.

12.  Vem ansvarar för utbildning? och varför?

I normala fall så sker en slutbesiktning och i samband med det skall en utbildning ske i samband 

med handhavande. Vi lägger in en handhavande utbildningen i kravspecifikationen, det gör vi alltid.

Att personalen ska få utbildning så att de kan hantera IT-systemet. Då gör man ju en bedömning 

innan, hur avancerat är IT-systemet och på vilken nivå utbildningen ska ligga. Tyvärr förekommer 

det att leverantören fuskar med detta för de vill komma igång så snabbt som möjligt. 

13.  Vem har hand om driften och varför?

Efter att IT-systemet implementerats så finns en garantiperiod som innefattar följande. Det ska ingå 

ett års fri service och även en produktgaranti att alla reservdelar skall ingå i 10 år, de kraven ingår 

alltid i våra upphandlingar. Sedan tecknar men ett serviceavtal från år 2 där man bestämmer att de 
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kommer hit en gång per år och testar systemet och att det ska finnas tillägg om det behövs någon 

extra larmknapp eller liknande och att de levererar det. 

14. Vilka effekter har uppkommit efter implementeringen?

Slutbesiktningen sker 23/4. Vid besiktningsdagen så bestämdes det att slutbesiktningen skjuts upp 

till månadsskiftet maj/juni, då det i nuläget inte finns något fungerande larm och besikta. 

Kostnaderna som tillkommer får leverantören stå för.

15. Vilka rutiner finns det för att följa upp om upphandlingen motsvarat kraven?

Det görs alltid en slutbesiktningen vid alla upphandlingen för att göra en bedömning om kraven är 

uppfyllda. Är det inte så då skrivs det ett protokoll med vilka åtgärder som behövs göras och 

leverantören får inte betalt förrän alla krav är uppfyllda. Sedan utfaller ett vite till leverantören varje

vecka så länge inte kraven är uppfyllda vilket gör att det ligger i deras intresse att uppfylla kraven så

snabbt som möjligt. 

16. Vad sker om en upphandling misslyckas?

Vid slutbesiktningn går man igenom allt för att kontrollera att alla krav är uppfyllda. Det blir ju ett 

protokoll, detta sker genom wsp och i detta fall medverkar två representanter från wsp. Då går man 

igenom och ser över vad som ska åtgärdas. Dit är vi inte riktigt just nu då safe care har skyllt på lite 

saker såsom wi-fi bland annat. Det som skett i denna upphandling är väldigt ovanligt. 

Upphandlingen i normala fall brukar ske med bara några små justeringar och sedan fungera 

klockrent. 

17. Kan man häva köpet?

Om de inte kan leverera det som är utlovat och det inte blir åtgärdat inom en lägre tid då kan man 

enligt överenskommelse med leverantören häva köpet. Man är ju kontraktsbunden så det ska vara 

extrema omständigheter om upphandlingen ska hävas. Båda parter har rätt att häva köpet vid 

extraordinära händelser. Från företagets sida kan det röra sig om att vi tex uteblir med att betala 

fakturor vid ett flertal gånger. Men det är väldigt osannolikt att en kommun beter sig på det viset. Vi

som kommun kan häva om de kommer på obestånd, trassel rent ekonomiskt och inte når upp en viss

standard och då har vi rätt och häva för då upplever de inte kraven enligt LOU. Sedan leder det till 

en process så det är inte bara och säga till utan det krävs en hel del. 

Men det som är viktigast är att om man inte är nöjd med ett system så måste allt hela tiden 

dokumenteras så man har svart på vitt vad det är som är problem och hur ofta problemen sker och i 

vilken utsträckning. Om man bara gör en muntlig klagan så händer inget utan det måste som sagt 

dokumenteras. Helst med datum och klockslag och hur man har kommunicerat med leverantören 
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om det är via mail eller telefon. Har inte vi det på inköpsenheten så har vi jättesvårt att gå in i en 

process med leverantören. Så mycket hänger ju på att användarna dokumenterar, men även så är ju 

detta det som tas upp i slutbesiktningen. 

18.  Telefonerna som används, vem har valt dem?

Vi har valt fram dem i dialog med leverantören, då vi kommit fram till att det är de som är bäst för 

just detta IT-systemet. 
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Bilaga 3 - Intervju med Gruppledare

1. Hur och när fick du reda på att det skulle implementeras ett nytt larmsystem?

Det började egentligen med att jag slog larm att det här systemet vi har egentligen är för gammalt, 

det kanske jag gjorde för 5 år sedan. Sedan har allting att göra med hur ekonomin ser ut och 

upphandlingar och diverse saker. De började med att gå ut med anbud i början av förra året tror jag, 

sen blev det klart under hösten 2017. Vem som skulle få det och när de skulle börja installera larm. 

Då var det två olika vård och omsorgsboende vars larmsystem skulle bytas ut. Vid anbudet var det 

leverantören Safe care som vann anbudet. Så jag har varit medveten om att vi skulle byta larm 

sedan jag själv slog larm om att det var aktuellt att byta ut det föregående larmet på grund av att det 

inte var patientsäkert.

2. Har du fått förfrågan om att medverka med synpunkter innan uppköpet av det nya 

larmsystemet?

Jag har medverkat till viss del, har jag gjort för de ha varit här och skrivit ner. Jag vet dock inte om 

det som varit här är de olika inbjudna företagen som varit här eller om det har varit den personen 

som skrivit kravspecifikationen på vårt larm. Jag har ju pratat med SS och har säkert fått till mig en 

hel del papper och det som jag sett har ju sett bra ut. Vi har ju fått önska oss vad vi vill ha tillbaka 

larmet på telefonen och sen i slutändan visade det sig att det inte har blivit som det varit utlovat. När

det gäller att kunna öppna ytterdörrarna med hjälp av telefon som i dagens läge inte går, men gick 

med föregående system, kan ha att göra med säkerhet att man ska se vem man släpper in. Detta på 

grund av att det har hänt olika saker då detta skett. Men jag vet inte helt säkert att det är därför det 

inte går med nuvarande IT-system. 

3. Tror du att det hade sett annorlunda ut om personalen varit med och tagit fram 

kraven?

Ja det tror jag det hade gjort.

4. Fick du förfrågan om utbildning, att vara med och påverka hur utbildningen av 

personalen skulle gå till.?

Nej det fick jag inte.

5. Medverka du på utbildningen?

Ja
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6. Hur tycker du det tekniska införandet av IT-systemet gick till?

Själva införandet av leverantören att de kom och att processen gick så snabbt samt att de hade en 

plan på det hela, jag såg inga hinder i det. De skulle inte vara i vägen utan de skulle göra allt, 

dragningar av kablar innan själva installationen och när de såg att allt med installationen funka 

skulle de kapa det gamla IT-systemet. Hela upplägget som det hade var ju egentligen bra. Det var ju

bara det att själva IT-systemet inte alls fungerade som det var tänkt när det väl var färdiginstallerat. 

7. Tycker du IT-systemet är lätt att förstå sig på?

Jag tycker inte att det är så avancerat. Det är ett ganska enkelt IT-system.

8. Fördelar med IT-systemet?

Jag har inte kommit så långt i att tänka på fördelar än då det har varit så mycket åtgärde för att få 

IT-systemet att fungera som utlovat.

9. Nackdelar av It-systemet?

Att det inte har fungerat som de utlovat, att det varit så pass mycket krångel. Idag har det fått 

underlag för de felrapporteringar som samlats in från personalen. Vilka rum som man inte kan ringa

upp brukarna och att man fortfarande i dagens läge blir utloggad från systemet. Samt att man inte 

kan ha wifi på, på telefonen. Även så fungerar inte larmet som är på altandörrarna. För nästa vecka 

ska det vara en slutbesiktning av larmet.

10.  Vet du om åtgärder gjorts utifrån din roll som gruppledare?

Jag har fått tagit min tid om inte personalen har haft tid vid uppdateringar av telefoner eller larm. 

Jag har även vid ett tillfälle fått satt in extra personal då larmen inte fungerade alls för att se till att 

säkra brukarnas säkerhet. Efter det så fick vi ett reservlarm med enklare funktion för att ha tills det 

originella larmet fungerade igen. De sista veckorna har jag inte avsatt så mycket tid för det har gått 

så långt att personalen slutat rapportera fel för de tappat orken efter allt krångel som tyvärr varit 

med larmet. Jag har även satt upp lappar till besökare att vi håller på med byte av system och inte 

kan öppna via telefon.

11.  Har brukarna reagerat på bytet av larmsystem? och i så fall på vilket vis?

Bara de uppgifter jag fått rapporterat från vårdpersonalen. Att brukare känt sig otrygga med larmet 

och att ett fåtal anhöriga (då det oftast har en “nuddis”) som ger dem tillgång att ta sig in genom 

entrén. Men ett flertal andra besökare tycker att det är tråkigt att de har fått vänta så länge innan 

någon haft tillgång till att komma och släppa in dem. I flertal gånger har jag fått släppa in personer 

som jag hört knacka på dörren då de sett mig eller någon annan. Jag har då fått bett om ursäkt och 

förklarat att personalen inte kanske haft tillgång till att lämna brukaren för att öppna och det är 
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grunden till att de fått vänta. De vet ju heller inte om deras signal går fram, för med det nya 

systemet så hörs ingen ringsignal då man ringer på dörren, vilket det gjorde med det gamla. 

12.  Fick brukarna eller deras anhöriga någon information i förväg om att larmsystemet 

skulle bytas ut?

Inte mer än muntlig information om att larmet skulle bytas ut.

13.  Vid en summering tycker du att införandet har varit ett lyckat eller misslyckat?

Rent spontant tycker jag att det har varit misslyckat, men om de skulle få IT-systemet att fungera 

som det tänkt, så ska det ju vara ett väldigt bra system. Med ett utbud av många olika lösningar och 

tillbehör, dock vet vi inte om de redan finns eller om det är under utveckling. Men om man jobbar 

med riskbedömningar behöver vi ju veta vilka tekniska lösningar vi kan använda oss av för att 

minska bl.a. fall. Det skulle finnas ett flertal lösningar och företaget ska ligga i framkant med 

lösningar och hjälpmedel inom digitalisering, såsom nattkamera. Men jag personligen vet inte vad 

som i dagens läge finns då jag inte fått ta del av den informationen. 
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Bilaga 4 - Sammanställning av intervju med personal

I sammanställningen kommer följande referenser ges till de respondenter som medverkat i 

intervjuerna nedan. Gruppledare = GL, Personal = P1- P5. 

1. Hur och när fick du reda på att det skulle implementeras ett nytt larmsystem?

GL larmade själv för ca 5 år sedan att ett nytt larmsystem behöver upphandlas då det gamla inte 

längre ansågs patientsäkert, så jag har vetat sedan dess och följt processen till och från under denna 

tid. Tre st av personalen har vetat att det ska bli ett nytt larmsystem sedan slutet av 2017 och två st 

fick redan på det bara dagar innan implementeringen. 

2. Har du fått förfrågan om att medverka vid kravinsamlingen?

GL har till en viss del medverkat, genom att vara behjälplig med frågor rörande boendet samt fått 

tagit del av dokument kring kraven på IT-systemet. Även fått önska vad för IT-system som ska 

upphandlas. Personalen är helt eniga om att de inte fått någon förfrågan om att medverka vid 

kravinsamlingen. 

3. Tror du att det hade sett annorlunda ut om personalen varit med och tagit fram 

kraven?

Både GL samt all personal har svarat att de tror att funktionerna kring larmsystemet hade sett 

annorlunda ut om det fick vara med och ge sin synpunkt kring vilka krav som skulle ställas på IT-

systemet. P3 anser att man skulle göra en riskbedömning eller konsekvensanalys innan kraven 

ställdes, men påpekar även att det säkerligen är gjort vid kravinsamling, men påpekar bristen av 

informationen till slutanvändaren. Resterande personal tror att det skulle finnas flera funktioner som

fanns med det gamla IT-systemet, med speciell syftning kring funktionen att kunna öppna dörren 

till entrén med telefonen, som det gick med tidigare IT-systemet.

4. Fick du förfrågan om utbildning?

GL hade ingen påverkan hur utbildningen skulle gå till eller när den skulle ske. P1 fick reda på om 

utbildningen på morgonrapport två dagar innan från gruppledare. P2 några dagar innan det var dags.

P3 genom gruppledare, samt såg en lapp som var uppsatt ca 1 vecka innan. P4 lapp på väggen. P5 

fick reda på av en kollega två dagar innan utbildningen var. 

5. Medverkade du på utbildningen? Vad tyckte du om utbildningen?

GL medverkade på utbildningen. Alla personer utom P4 medverkade på utbildningen. Detta på 

grund av att det endast var ett utbildningstillfälle som gavs och de som inte kunde medverka på 

utbildningen skulle lära sig av de som medverkat på utbildningen, samt att det fanns häften med 
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steg för steg hur IT-systemet fungerade. Överlag höll alla medverkande med om att det var ett lätt 

system att förstå sig på. Men P5 uppgav att det var lite diffust vilka funktioner som larmet skulle ha.

6. Hur tycker du det tekniska införandet av IT-systemet gick till?

GL tycker införandet gick bra, upplägget som leverantören hade var korrekt. Att leverantören hade 

en bra plan för införandet. P1 tycker att införandet gick fort, men tycker det var fel att ta bort det 

gamla systemet så snabbt, hade varit bra att ha det kvar som backup. P2 tycker att införandet gick 

fort. P3 tycker det gick fort men att det var krångligt med brukarna, allt skulle gå så fort så det blev 

mer stökigt än effektivt. Sedan rev de ju ner hela telefonväxeln när de skulle montera ner det gamla 

systemet, så inga fasta telefoner fungerade. Även P4 delar P3s uppfattning om att det var stökigt när

de sprang runt och monterade. P5 var inte med vid den tekniska biten av införande. Men nämner 

som P5 problemet som uppstod med telefonväxeln. 

7. Tycker du IT-systemet är lätt att förstå sig på?

GL samt all personal anser att IT-systemet är lätt att förstå sig på. 

8. Fördelar med IT-systemet?

GL anser att det är svårt att ange fördelar då inte IT-systemet fungerar som det ska i dagens läge. P2

tycker det är en fördel att det är lätt att förstå sig på, annars ser ingen av personalen någon fördel 

med det nya IT-systemet.

9. Nackdelar av IT-systemet?

 Går inte att öppna dörren till entrén. GL, P1, P2, P3, P4, P5

 Går inte ringa brukarna. GL, P1, P2, P3

 Kan inte ha på Wifi på larmtelefon, funkar inte med hopp mellan gsm och wifi. GL

 Blir utloggad lite då och då, ser inte detta då man kan bara upptagen med jobb. GL, P1, P2, 

P4

 Larm fungerar inte på altandörrarna, fönster. GL, P1

 Hackar när man pratar med brukare. P1

 Samtalet bryts när nästa brukare ringer. P1, P5

 Det ringer i örat om en ny brukare larmar medan man prata med den förste brukaren. P5

 För stor telefon. P1

 Lång svarstid vid knapptryckning på mobil, touchen. P1, P5

 Knappen till ringa på dörren ser ut som en nödstoppsknapp. P5

 Att det inte kopplas upp som samtal direkt vid larmning. P3

 Står inte var personalen är när personalen nödlarmar. P4
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 Tidsspann på 10 minuter att larma igen, ändrat till 2 minuter. P3

 Backup larmet tog bara emot 5 av 15 larm. P1

 Kopplat ner hela växeln, it fick komma och fixa. P3

 Leverantörens server kraschade. P3

10.  Vet du om åtgärder gjorts?

 IT-personal har fått kommit och kopplat tillbaka telefonväxel. GL

 Insatt extra personal för att hålla rätt patientsäkerhet. GL, P1, P4, P5

 Fått ett “reservlarm” då det riktiga inte fungerade. GL

 Ringer personal och ber dem “ hjälpa till” lite snabbt med uppdatering av larm och telefoner.

GL, P2, P3, P5

 Satt upp lappar på entrédörren att vi byter larm så de kan få vänta innan vi kan komma och 

släppa in dem. GL 

 Kontaktat leverantören personligen för att rapportera fel. P1

11.  Har brukarna reagerat på bytet av larmsystem? och i så fall på vilket vis?

 Brukarna hör inte när de larmar, tror då att det inte funkar, orosmoment. P1,

 Brukare oroliga då man inte kunnat ringa upp och sagt att man kommer, bekräftat att deras 

larm gått fram. P1, P2, P3, P4, P5

 Vid larmning av det nya larmet var brukarna tvungna att trycka hårdare på larmknappen, 

Vilket resulterade i att vid ett flertal gånger trodde brukaren att de larmat men de i själva 

verket inte gjort det. De blev arga på personalen som kom efter så “lång tid” men personalen

egentligen kom direkt efter den första larmning de fått. P2

 Besökare till brukare har fått vänta länge innan de blivit insläppta (den nya ringklockan har 

ingen signal som den gamla vilket gjort att de tryckt flertal gånger då de inte vet om de ringt 

på eller ej korrekt). GL 

 Personalens oro speglade av sig på brukarna. P3

 Vissa brukare var så oroliga att de inte kunde sova på ett par nätter. P3

12.  Fick brukarna eller deras anhöriga någon information i förväg om att larmsystemet 

skulle bytas ut?

GL, Inte mer än den muntliga informationen de fick vid bytet av larmet. P1 Vet inte men tror inte 

det. P2 vet inte men det var leverantören som bytte ut larmet så antar det var enbart den 

informationen de fick av dem. P3 Jag var med till brukare vid byte av larmet och då sa jag enbart att

de skulle få en ny larmklocka för den gamla var inte vattentät och det var den nya. Men då brukarna
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såg att de bytte ut larmdosan förstod de väl att det var något på gång.  P4 vet inte men tror inte det. 

P5 inte vad jag vet. 

13.  Hur upplever du IT-systemet som ett lyckat eller misslyckat projekt?

GL tycker rent spontant att det varit misslyckat men tror att om det fungerat som utlovat hade det 

varit ett bra system. All personal anser det vara misslyckat. P3 säger att det var förväntat, “Jag är 

lite sådan att jag är lite misstänksam till förändringar”. P4 tycker det gamla larmsystemet var bättre. 

P5 säger att “Det är ofta jag nästan glömmer att ta med mig en larmtelefon, för jag är så van att det 

inte fungerar”. 
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