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Sammandrag 

Denna uppsats syftar till att undersöka kvalitetssäkringsarbete i sociala projekt. I denna typ av 

projekt samarbetar oftast ett spektrum av aktörer där den gemensamma motivationsfaktorn är 

att lösa ett komplext samhällsproblem. Nätverksteori och kvalitetssäkringsteori används som 

teoretisk utgångspunkt för att diskutera hur aktörer arbetar med kvalitetssäkring. 

SMSlivräddare är en tjänst för att snabbt tillkalla privatpersoner utbildade inom hjärt- och 

lungräddning till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Projektet fungerar som fallstudieobjekt 

och en nätverksstudie används för att genom en kvalitativ metod kartlägga arbetet kring 

kvalitetssäkring genomfört av projektets inblandade aktörer. Studien visar att olika 

kompetenser hos aktörer resulterar i olika åsikter om hur kvalitetsproblem ska prioriteras och 

definieras. Detta gör att fler riskområden uppmärksammas där kvalitetssäkring går att tillämpa. 

Vidare uppmärksammas svårigheter i att kommunicera mellan olika kompetensområden för att 

arbeta med kvalitetssäkring, vilket öppnar upp för ytterligare studier kring kommunikation i 

sociala projekt. 

 

Nyckelord: kvalitetssäkring, sociala projekt, SMSlivräddare, nätverksstudie, HLR 
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1. Inledning 

Globaliseringen av samhället har lett till komplexa problem som inte tar hänsyn till 

nationsgränser, och inte heller gränser mellan klassiska discipliner och sektorer (Salmi et al., 

2014). Enskilda företag har inte resurser eller kunskap att effektivt hantera utmaningar själva 

(Worley, 2013). För att lösa stora, tvärvetenskapliga problem bildas därför nätverk där icke-

vinstdrivande organisationer, företag och statliga institutioner arbetar tillsammans för att skapa 

innovativa lösningar, på ett sätt som en ensam organisation inte hade kunnat uppnå på egen 

hand (Wilson et al., 2010). Det blir allt tydligare att då organisationer interagerar på ett effektivt 

sätt förbättras service och kostnader minskar, vilket har iakttagits bland annat inom vård- och 

hälsoservice (Worley, 2013).  

  

Ett av de bolag som idag arbetar med en innovation inom hälsa och sjukvård är SMS Livräddare 

Skandinavien AB. Varje år drabbas runt tio tusen personer i Sverige av hjärtstopp och endast 

en tiondel överlever. Dessa siffror gör hjärtstopp till den vanligaste dödsorsaken i Sverige och 

därmed också ett omfattande och allvarligt samhällsproblem som innebär en stor kostnad för 

vården (Karolinska institutet, 2016). Tjänsten är en applikation där frivilliga privatpersoner kan 

registrera sig för att få notiser om eventuella hjärtstopp i sin direkta närhet, för att hjälpa till 

med hjärtstartare eller hjärt- och lungräddning innan ambulanspersonal når platsen. Det hela 

startade som ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet i Stockholm, där forskarna idag har 

en immateriell ägarandel i projektet medan ett bolag har en materiell ägarandel. Drivkraften 

bakom tjänsten är intresset och viljan hos de inblandade att öka överlevnaden vid hjärtstopp 

och därmed bidra till en lösning på ett allvarligt samhällsproblem (Fredman, 2017). 

1.1 Problematisering 

Nya nätverk med aktörer som ofta är representanter från ett tvärvetenskapligt spektrum av 

vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamheter bildas för att arbeta med projekt (Wilson et 

al., 2010). SMS Livräddare Skandinavien AB och deras nätverk som bygger 

SMSlivräddarjänsten är ett exempel på de partnerskap mellan företag och organisationer som 

ökar inom social och miljömässig hållbarhet (Worley, 2013). Att utveckla skicklighet hos 

organisationer att arbeta tillsammans för allmänhetens bästa innebär ett aktivt arbete för att nå 

resultat som mäts i annat än ekonomisk vinst, till exempel ökad välfärd eller välmående (Sun 

et al, 2010; Worley, 2013). Fortlöpande utveckling av ny medicinsk teknik är av stor vikt för 
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att rädda hjärtstoppspatienter då studier bland annat visar att optimering och effektivisering av 

samhällets resurser kan öka överlevnadsgraden från 10 till 25 procent hos dem som drabbas. 

(Karolinska institutet, 2016). 

  

Att arbeta för allmänhetens bästa, i denna uppsats kallat sociala projekt, karaktäriseras ofta av 

att människor och tjänster kopplas samman för att förbättra situationen för individer, för en 

grupp eller för samhället i stort.  Hälsa och sjukvård är exempel på ett område som människor 

kommer i kontakt med när de behöver hjälp med sin hälsa (Axelsson, 2011). Inom detta område 

existerar det även risker, vilka är viktiga att känna till för att kunna arbeta förebyggande i det 

dagliga arbetet och i utvecklingen av innovativa lösningar. Kvaliteten är viktig för att 

överbrygga risker av skäl för alla inblandade i sociala projekt inom hälsa och sjukvård. Därmed 

ställs det höga krav på att ett kvalitetssäkringsarbete finns inrättat för att skydda människor från 

eventuella faror som kan uppstå (Axelsson, 2011). 

  

Historiskt sett har kvalitetssäkring varit relaterat till det slutgiltiga resultatet av en vara eller 

tjänst, men det definieras idag som de systematiska aktiviteter och processer som designas och 

implementeras för att säkra god kvalitet och förebygga kvalitetsproblem (Bilawka & Craig 

2003; Law, 2016). Detta innebär att kvalitetssäkring bör vara en del av det kontinuerliga 

utvecklingsarbetet i sociala projekt. Eftersom arbetet med tjänsten SMSlivräddare syftar till att 

generera ett slutresultat i form av mänskligt välmående, sätts kvalitetssäkringsarbete därmed i 

en ny kontext med anledning av arbetets karaktär. En sammansättning av inblandade parter 

arbetar för att lösa ett komplext och allvarligt samhällsproblem i form av dödsfall i samband 

med hjärtstopp. Bolaget SMS Livräddare Skandinavien AB arbetar tillsammans med statliga 

SOS Alarm, ideella organisationen HLR rådet, teknikbolaget UMS ASA samt forskare på 

Hjärtstoppcentrum vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset (SMSLivräddare, 2017). Att 

utarbetade processer för kvalitetssäkring är viktiga för ett framgångsrikt arbete oavsett disciplin 

och organisation är uppenbart.  I arbetet med att lösa samhällsproblem blir 

aktörssammansättningar mer komplexa och därmed krävs en förståelse för framtidens 

kvalitetssäkringsarbete i socialt förankrat arbete. När representanter från ett tvärvetenskapligt 

spektrum av vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamheter bildas för att arbeta med 

projekt (Wilson et al., 2010) behövs en förståelse för hur inblandade aktörer tillsammans 

påverkar och utformar kvalitetssäkringsarbete. Genom en studie av aktörernas påverkan på 

kvalitetssäkringsarbete kan förståelse och riktlinjer upprättas för framgångsrikt arbete med 

kvalitet i framtida sociala projekt. 
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1.2 Syfte och forskningsfråga 

Studiens syfte är att utreda hur kvalitetssäkringsarbetet fortlöper i ett socialt projekt och hur 

arbetet påverkas av inblandade aktörers karaktär. Detta utförs genom att studera hur aktörerna 

i projektet SMSlivräddare arbetat med kvalitetssäkring under projektets gång. I denna studie 

sätts begreppet kvalitetssäkring i en kontext där drivkraften bakom projektet och 

kvalitetssäkrande aktiviteter är socialt ansvar. Studien ämnar besvara följande forskningsfråga: 

 

● Hur påverkas arbetet med kvalitetssäkring i sociala projekt av nätverkets aktörer?  
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 Teori 

För att bygga en analysmodell har två centrala områden valts ut som teoretisk grund, 

kvalitetssäkringsteori och nätverksteori. Projektet SMSlivräddare inkluderar aktörer av flera 

slag, och för att fånga dynamiken kring kvalitetssäkring av projektet krävs en förståelse för 

aktörernas arbete. En nätverksteori har följaktligen valts ut för att ge underlag att bygga en 

analysmodell på så sätt att nätverket ses som centralt för projektets utfall. Tidigare forskning 

inom området för vårdrelaterad kvalitetssäkring används för att förstå arbetet med 

kvalitetssäkring i projektet. Forskning inom detta område anses bäst spegla resultat av god 

kvalitet inom domänen för hälsa och sjukvård, vilket projektet ämnar uppnå.  

2.1 Kvalitetssäkring ur ett systemperspektiv 

Reason (2000) skriver i en artikel för Western Journal of Medicine att synsättet inom området 

för medicin ofta sätter den enskilda individen i fokus. Denna inställning medför att när 

missöden inträffar ses det som ett resultat av individers val av säkra eller osäkra handlingar. 

Detta synsätt innebär att ansvaret flyttas från institutet till den enskilda individen. Reason 

(2000) argumenterar vidare att detta synsätt inte är passande inom domänen för medicin och 

kan leda till att utvecklingen av vårdinrättningar omintetgörs. De Jong et al. (2011) hävdar även 

de att i arbetet med kvalitetssäkring är det viktigt att systemet är i fokus istället för den enskilda 

individen. Detta innebär att fel som inträffar i största möjliga mån skall ses som systemfel, och 

inte som orsaken av handhavandefel. Vidare inbegriper inte synsättet med systemet i fokus att 

det skall förnekas att mänskliga misstag begås, utan sådana fel skall med detta systemtänk 

kategoriseras som aktiva fel, vilka är följder av historiska händelser i olika systemnivåer 

(Reason, 2000).  

 

Aktiva fel, vilka inträffar i direktkontakt med patienten eller systemet, uppkommer ofta som 

följder av latenta tillstånd i systemet menar de Jong et al. (2011). Även Sutcliffe et al. (2004) 

menar att organisatoriska misstag beror på ett led av latenta brister i systemet. Vidare beskriver 

Reason (2000) de latenta tillstånden som något som härrör från strategiska beslut vilka kan 

framkalla förhållanden på arbetsplatsen såsom tidspress, brist på erfarenhet och 

underbemanning. Dessa beslut kan även leda till att svaghet uppstår i mekanismer som väntas 

försvara systemet mot systemfel. De latenta förhållandena kan ligga vilandes i systemet en 

längre tid vilket innebär att en proaktiv riskhantering är möjlig för att förebygga dessa. En 
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utvärdering av systemfel och identifiering av latenta tillstånd i systemet leder följaktligen till 

att det blir möjligt att förebygga även aktiva fel och då också minska frekvensen hos dessa 

menar de Jong et al. (2011).  

 

Vidare är innebörden av sociala, relationella och organisatoriska faktorer ofta underskattade i 

studier om medicinska missöden. Ett latent tillstånd som Sutcliffe et al. (2004) tar upp är brist 

på kommunikation, vilket de hävdar är en huvudsaklig orsak till att missöden inträffar inom 

sjukvården. Detta beror på att samordningen inom vården är komplex vilket innebär att 

individer på olika hierarkiska nivåer måste interagera. Dessa komplexa strukturer har stor 

påverkan på hur viktig information på ett effektivt sätt kommuniceras och kan leda till 

kommunikationsfel och följaktligen även kliniska missöden (Sutcliffe et al., 2004).  

 

De Jong et al. (2011) förklarar att genom att se kvalitetssäkring ur ett systemperspektiv medför 

det att det slutgiltiga utfallet ses som ett resultat av påverkan mellan flera länkade processer. 

Reason (2000) presenterar en modell som innebär att processer ses som barriärer, vilka 

förhindrar att en risk leder till en förlust. Dessa hinder kan vara tekniska av sitt slag och bygger 

då på att exempelvis alarmsystem, fysiska barriärer och automatiska avstängningssystem finns 

etablerade. Barriärerna kan även bygga på tillit till människan, vilket är fallet vid t.ex. ett 

kirurgiskt ingrepp, eller så är de beroende av att det finns procedurer och administrativ kontroll 

inrättat i systemet. Barriärerna utgör olika lager vilka inte är fullkomliga till följ av de latenta 

tillstånd och aktiva misslyckanden som existerar i systemet.  En felaktighet i ett av lagren leder 

sällan till dåliga resultat, skriver Reason (2000), men då det förekommer brister i flera lager 

och vid samma läge leder detta till att en risk leder till en negativ konsekvens. Dessa brister är 

inte kontinuerliga, utan kan skifta plats och omfattning, men genom att designa och 

implementera barriärer i olika steg av processerna minskar risken för att en risk leder till en 

förlust. De Jong et al. (2011) menar vidare att denna modell är väl applicerbar på hälsa och 

sjukvård, där patientsäkerhet är starkt länkat till kvaliteten i olika processer i systemet.   

2.1.1 Kvalitetssäkring inom sjukvård 

Det var på 1960-talet som kvalitetssäkring inom sjukvård fick en revolutionerande innebörd 

när Donabedian i sin publikation Evaluating the Quality of Medical Care hävdade att både 

struktur, process och resultat spelar roll för sjukvårdens kvalitet. Detta breda synsätt har lagt 

grunden för hur man idag definierar och talar om kvalitetssäkring inom sjukvård (Bilawka & 
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Craig, 2003). Sedan 1960-talet har sjukvården genomgått en rad förändringar som har påverkat 

hur vården bedrivs idag. Den medicinska världen understöds av andra fält såsom 

informationsteknologi och medicinsk teknik och alla inblandade instanser strävar efter samma 

mål: att säkerställa bästa möjliga kvalitet, menar de Jong et al. (2011). Den snabba tekniska 

utvecklingen har medfört många positiva effekter för sjukvården, men risken för att 

patientfokus förloras har också uppstått i och med detta. Albrecht et al. (2013) skriver att i de 

fall då vård bedrivs inom olika vårdområden, såsom sluten och öppenvård, kommer olika 

vårdområden ändå att överlappa varandra. Detta leder till att olika tjänsteleverantörer måste 

analyseras för att ha möjlighet att bedöma processerna i sin helhet. 

2.1.2 Kvalitetssäkring av vårdrelaterade inventioner 

Enligt Sittig och Singh (2010) är det en utmaning att operationalisera användning av nya 

informationsteknologiska inventioner inom vården både vid design, utveckling, 

implementering och evaluering av dessa. Detta menar de beror på att vårdsystemet är komplext 

och karaktäriseras av snabba, pressade och varierande miljöer. Till följd av detta är det en brist 

på modeller vilka är utformade för att utvärdera säkerhet, effektivitet, användning och 

utveckling av informationsteknologiska inventioner inom vården. Sittig och Singh (2010) har 

därför utvecklat en socioteknisk modell med åtta dimensioner, vilka påverkar utfallet av 

implementering av en vårdrelaterad informationsteknologisk uppfinning. Dessa faktorer är: 

- Hårdvara och mjukvara1, vilket förklaras som den teknisk utrustning och programvara 

som krävs för att driva ett system. Exempel på delar som ingår i denna dimension är 

elektronisk utrustning, operativsystem och applikationer och infrastruktur som är 

nödvändiga för systemets funktion. Sittig och Singh (2010) menar att en av de viktigaste 

aspekterna kring denna faktor är att det inte finns en medvetenhet hos användarna kring 

dessa delar förrän problem uppstår i någon av dem.  

- Människa-datorgränssnitt2 är användarvänligheten vilket mjukvaran och hårdvaran 

implementerar. Applikationen kommer sannolikt att behöva genomgå ett iterativt 

förändringsarbete för att tillslut kulminera till ett människa-datorgränssnitt vilket är 

kompatibelt med användarens arbetsflöde. 

                                                 
1
 Översättning av Hardware and software computing infrastructure (Sittig & Singh, 2010) 

2
 Översättning av Human-computer interface (Sittig & Singh, 2010) 
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- Kliniskt innehåll3 beskrivs som kunskapsbaserad data vilket kan användas för att 

exempelvis bedöma patientens tillstånd, hantera administrativa aspekter av patientens 

vård eller att tillhandahålla instruktioner för vårdutförandet.  

- Personer4 innefattar alla människor som är inblandade i systemet och dess utformning, 

utveckling, implementering och användning. Detta kan till exempel vara patienter, 

systemutvecklare och personal. Många problem inom denna dimension kan övervinnas 

med användarutbildning, men grundar sig ofta i bristfällig systemkonfiguration. Denna 

faktor påverkas därmed av kompetensen hos både utvecklare och användare av 

informationsteknik. Användarna kan både vara anställda kliniker, men med 

utvecklingen som sker blir det allt vanligare med privatpersoner i denna kategori.  

- Arbetsflöde och kommunikation5 är det sammanhållna arbetet mellan personer inom 

sjukvården som säkerställer att varje patient får den vård som behövs och vid rätt 

tidpunkt. Detta kräver en tvåvägskommunikation. Det kan även krävas att arbetsflödet 

modifieras för att anpassas efter tekniken, eller att tekniken förändras för att passa olika 

arbetsflöden menar Sittig och Singh (2010).  

- Interna organisatoriska riktlinjer, rutiner och kultur6 påverkar samtliga dimensioner. 

Detta på grund av att ledare är ansvariga för att övervaka olika steg i processen. 

Organisationens ledare upprättar rutiner vilka är kopplade till systemupphandling, 

genomförande, användning, övervakning och utvärdering av systemet. Det är även av 

vikt att det kliniska arbetsflödet kopplat till driften överensstämmer med de riktlinjer 

som skapats. De interna reglerna uppkommer också ofta till följd av externa regler. 

- Externa regler, föreskrifter och krafter7 innefattar externa krafter vilka underlättar eller 

begränsar implementering, användning och utvärdering av inventionen.  

- Mätning av system och övervakning8 handlar om att mäta resultaten av 

implementeringen och dokumentera oväntade konsekvenser regelbundet.  

                                                 
3
 Översättning av Clinical content (Sittig & Singh, 2010) 

4
 Översättning av People (Sittig & Singh, 2010) 

5
 Översättning av Workflow and communication (Sittig & Singh, 2010) 

6
 Översättning av Internal organizational policies, procedures and culture (Sittig & Singh, 2010) 

7
 Översättning av External rules, regulations and pressures (Sittig & Singh, 2010) 

8
 Översättning av System measurement and monitoring (Sittig & Singh, 2010) 
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2.2 Nätverksteori 

2.2.1 Interorganisatoriska nätverk 

I en studie gjord av Ritvala et al. (2014) används ett angreppssätt där flera aktörer studeras för 

att analysera det nätverk som bygger upp ett socialt projekt. För att lösa de komplexa 

samhällsproblem som inte kan lösas av en enskild aktör, samarbetar ett kollektiv av aktörer 

genom sociala partnerskap i ett nätverk (Waddock, 2005). 

 

Borgatti och Halgin (2016) beskriver ett nätverk som aktörer och noder sammanbundna av olika 

sorters länkar, till exempel vänskap eller kontrakt, vilket binder aktörerna till varandra. Länkar 

mellan aktörer bildar direkta och indirekta relationer, ett nätverk. Relationerna inom ett nätverk 

bildar en struktur, där en aktör besitter en viss position inom strukturen. Nätverksteori används 

ofta för karaktärisering av strukturer och aktörers positioner inom nätverk, för att relatera dessa 

till utfallet för grupper eller noder i nätverket i olika sammanhang.  

 

Interorganisatoriska samarbeten finns i ett flertal former, däribland allianser, delade riskföretag, 

licensiering, franchising, nätverk och föreningar. Interorganisatoriska nätverk, är en slags 

samarbete under vilket en grupp aktörer har liknande mål (Klein & Diniz Pereira, 2016). Ritvala 

et al. (2014) beskriver hur både inblandade aktörer och samhället kan gynnas genom olika 

sorters interorganisatoriska samarbeten och relationer. För företag är dessa nätverk en källa till 

innovation och därmed konkurrenskraft. För samhället bidrar gränsöverskridande samarbeten 

med innovativa lösningar på komplexa problem.  

2.2.2 Relationer i interorganisatoriska nätverk 

Då aktörer arbetar tillsammans för att lösa mångfacetterade problem, kan det finnas skilda 

bilder av hur problem ska definieras och prioriteras (Ritvala et al., 2014). Inom 

interorganisatoriska projekt är därför en hög nivå av samarbete och koordinering kritiskt, för 

att överbrygga skilda uppfattningar hos aktörerna (Tam et al., 2001). Boddy (2000) skildrar 

implementeringen av ett nytt informationsteknologiskt system i en organisation, där systemet 

korsar den egna organisationens gränser. De effekter som uppkommer vid en sådan förändring 

för en organisation isoleras inte till den enskilda aktören, utan kommer att påverka bland annat 

kunder och leverantörer i deras arbete. Det i sin tur kräver hantering av förändringar för den 

enskilda aktören. Rosenkopf och Schilling (2007) beskriver de mest framträdande 
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mekanismerna för hur interorganisatoriska nätverk påverkar ett företags resultat. Det beskrivs 

som hur flöden av information och resurser formas mellan aktörerna och ett skapande av 

ömsesidiga normer mellan aktörerna.  

 

Håkansson och Snehota (1989) beskriver hur beroenden gradvis växer fram mellan aktörerna i 

interorganisatoriska nätverk. Aktiviteter som utförs av en aktör är kopplade till aktiviteter 

utförda av andra aktörer. All verksamhet som drivs i relationer mellan aktörer kräver därmed 

anpassningar och etablering av rutiner på båda sidor, en slags inbördes orientering för relationen 

(Ford et al., 1986). Det ömsesidiga beroende i relationen stärks därmed ytterligare. Genom 

denna relation kan aktörer få tillgång till resurser som andra aktörer förfogar över (Håkansson 

& Snehota, 1989). Fortsättningsvis beskriver Håkansson och Snehota (1989) hur samspelet 

mellan aktörerna i en relation innebär mer än passiv anpassning. Då två parter interagerar 

innebär det problemlösning, vilket utvecklas som ömsesidig kunskap och kapacitet.  

2.3 Analysmodell 

Då studiens syfte innefattar att utreda hur kvalitetssäkring i projektet påverkas av de inblandade 

aktörerna kommer detta att analyseras med utgångspunkt i de aktiviteter som rör 

kvalitetssäkring. Detta utförs genom att kartlägga det arbete som syftar till att öka och bibehålla 

kvalitet och som utförs av aktörerna i nätverket kring tjänsten SMSlivräddare.  

 

I denna uppsats kommer kvalitetssäkring att ses ur ett systemperspektiv vilket innebär att risker 

ses som följer av systemfel och inte av handhavandefel (Reason, 2000). I ett system bestående 

av flera processer, kan risker och problem överbryggas genom aktiviteter för kvalitetssäkring i 

processerna. Genom detta synsätt ses risker som ett resultat som uppkommit till följd av beslut 

som fattats och förhållanden som existerar i systemet.  

 

Reason (2000) kategoriserar risker i system som tekniska, mänskliga och administrativa. Dessa 

riskområden utgör en grund för undersökningen kring kvalitetssäkring av tjänsten 

SMSlivräddare. För att tydligare avgränsa och definiera dessa riskområden används Sittig och 

Singhs (2010) åtta dimensioner som direktiv för inom vilka beståndsdelar i tjänsten där risker 

kan uppstå. Dimensionerna utgör en definierad struktur för en empirisk kartläggning av 

tjänsten, där just dessa beståndsdelar bör utredas då de förväntas vara de dimensioner som 

påverkar implementeringen och utfallet av tjänsten SMSlivräddare. 
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Figur 1. En överblick av de åtta dimensioner som tas i beaktning vid datainsamling. 

 

Forskningsfrågan bryts upp för var och en av dimensionerna till att dela upp tjänsten i mindre 

beståndsdelar som är mer överskådliga för analys, likt: “Hur påverkas arbetet med 

kvalitetssäkrings i tjänstens människa-datorgränssnitt av de inblandade aktörerna?”. För var 

och en av de åtta dimensionerna diskuteras hur aktörerna arbetat med att förebygga risker inom 

dimensionen, alltså skapa barriärer (Reason, 2000). Arbetet kring kvalitetssäkring diskuteras 

därmed ur ett nätverksperspektiv för att tydliggöra bland annat hur problem definieras och 

prioriteras i nätverket (Ritvala et al., 2014).  I nätverk krävs anpassningar och etableringar av 

rutiner mellan aktörer (Håkansson & Snehota, 1989).  

 

Genom att grundligt analysera samarbete och problemlösning (Ford et al. 1986) inom nätverket 

kan det arbete som utförs även diskuteras ur kvalitetssäkringsperspektiv. Detta görs genom att 

använda den teoretiska diskussionen om kvalitetssäkring och dess centrala element som 

ramverk för analys, där aktiviteter och processer för ökad kvalitet diskuteras (Bilawka & Craig 

2003; Law, 2016). 
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 Metod 

3.1 Metoddesign 

En fallstudie har valts som metod för att illustrera ett mer allmänt förekommande fenomen. Då 

forskningsfrågan är komplex av sin art och målet med studien är att nå djup förståelse ansågs 

en fallstudie vara lämplig för uppsatsens syfte (Gerring, 2016). Denna metoddesign ansågs ge 

bäst förutsättningar att ge insikt i det studerade fenomenet, då konkreta empiriska uttryck i det 

studerade fallet kan skapa realistiska beskrivningar av det studerade fenomenet och dess 

teoretiska principer (Alvehus, 2013). 

 

För att nå förståelse kring kvalitetssäkring i denna kontext har en kvalitativ intervjubaserad 

utredning av de inblandade aktörerna utförts. Ett kvalitativt angreppssätt har valts för att få en 

djupgående förståelse för det fenomen som studerats (Saunders et al., 2012). Då nyanser i 

tankar samt dynamiska interaktioner av aktiviteter mellan aktörer är viktig data i 

undersökningen, är en kvalitativ metod att föredra (Woodside, 2010). 

3.2 Val av studieobjekt 

SMSlivräddare är ett interorganisatoriskt projekt som drivs av företaget SMS Livräddare 

Skandinavien AB och forskningsprojektet SAMBA vid Hjärtstoppscentrum på Karolinska 

Institutet och Södersjukhuset. SMS Livräddare Skandinavien AB är driftansvariga för 

applikationen SMSlivräddare, där resultat från användning av tjänsten används och utvärderas 

i forskningsprojektet.  

 

SMSlivräddare valdes till huvudsakligt studieobjekt med motiveringen att projektet uppfyller 

många av de karaktäristiska drag vilka gör dem till intressanta och relevanta för att uppfylla 

studiens syfte och besvara forskningsfrågan. Projektet SMSlivräddare ses som ett socialt 

projekt som verkar för en samhällsnytta och ett starkt civilsamhälle, där tjänsten de 

tillhandahåller kräver samarbete mellan flera olika aktörer från olika verksamheter. 

 

Bolaget bakom projektet verkar i gränslandet till vad som klassificeras som vård. Detta är en 

bransch som till stor del präglas av ett gediget kvalitetssäkringsarbete, men på grund utav 

företagets positionering ställs inga externa kvalitetskrav på tjänsten. En viktig faktor för valet 
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av studieobjekt är att företaget arbetar med kvalitetssäkring på egna initiativ, utan direkta 

externa krav.  

3.3 Intervjuer 

3.3.1 Intervjumetod 

För insamling av empirisk data har både besöksintervjuer, videointervjuer och en 

telefonintervju genomförts. För att inte låta respondenter påverka varandra i sina svar hölls 

individuella intervjuer med intervjupersonerna (Holme et al., 1991). Vidare ansågs 

besöksintervjuer vara att föredra, men Skypeintervju betraktades som ett bra alternativ då 

besöksintervju inte var möjlig att genomföra med anledning av geografiskt avstånd. Dessa typer 

av intervjuer förväntades grunda en personlig kontakt till respondenten tack vare att interaktion 

skedde ansikte mot ansikte (Saunders et al., 2012). Saunders et al. (2012) beskriver att personlig 

kontakt till respondenten är av vikt vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer där 

deltagarnas uppfattningar och svar utforskas, då detta innebär att en tillit till intervjuaren 

etableras. Vid genomförandet av telefonintervjun fanns därför medvetenhet kring avsaknaden 

av dessa faktorer och att detta kunde leda till minskad reliabilitet, samt att möjligheten att tolka 

icke verbala beteenden inte förekom (Saunders et al., 2012). Dock ansågs intervjun ändå 

medföra ett annat perspektiv och viktig information, men medvetenhet fanns kring att viss 

information kan ha gått förlorad. Då miljön är av stor vikt och för att respondenten skulle känna 

sig naturlig tilläts denne bestämma plats för intervjun (Holme et al., 1991). För att undvika 

intervjuareffekten, alltså att intervjuobjekt och intervjuare påverkas av varandra (Lantz, 2007), 

togs även stor hänsyn till formulering av intervjufrågor. 

 

För att besvara forskningsfrågan kring kvalitetssäkring i sociala projekt skedde intervjuer av 

öppen karaktär med utvalda intervjuobjekt. Då arbetet med kvalitetssäkring var mål för 

utredningen, var det viktigt att intervjuobjekten fick leda intervjuaren in på de spår som av 

denne ansågs relevanta. Frågor av övergripande karaktär formulerades för att utreda det 

interorganisatoriska samarbetet utifrån de åtta dimensionerna. Efter en inledande intervju om 

projektet i dess helhet kunde ett antal mer aktörsspecifika frågor ställas till varje aktör utifrån 

dennes del i projektet. Kompletterande frågor ställdes vid behov i efterhand via email. 
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De intervjuer som genomförts har haft en låg grad av standardisering då intervjuerna 

genomförts i olikartade situationer och olika frågor ställts till de olika intervjupersonerna 

(Trost, 2010). Vidare har de intervjuer som utförts varit kvalitativa av sin art för att få en bredare 

bild av det studerade fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015). Enligt Ahrne och Svensson (2015) 

medför denna metod att en mer nyanserad skildring kan ges av ett händelseförlopp eller 

situation, och fler dimensioner av företeelsen kan även beskrivas. Intervjuerna beskrivs som 

semistrukturerade då frågeområden förbereddes innan intervjuerna. Saunders et al. (2012) 

förklarar att denna struktur lämpar sig väl i studier som är förklarande av sin karaktär, 

exempelvis för att förstå relationer mellan olika variabler, vilket gör att strukturen bedöms vara 

passande för denna studie. Semistrukturerade intervjuer öppnar även upp för följdfrågor och att 

ordningsföljden av frågorna kan anpassas efter situationen. Detta innebär att intervjuaren får 

möjlighet att sondera svaren genom att be respondenten att utveckla och förklara svaren 

ytterligare (Saunders et al., 2012). Med denna intervjuform kan även nya frågeområden 

uppdagas. På så vis blir det tydligt för intervjuaren vilka frågor som är av stor vikt, vilket ansågs 

vara av betydelse för undersökningen.  

3.3.2 Operationalisering 

För att fånga de relevanta aspekterna av arbetet med kvalitetssäkring i projektet har en metod 

valts där kvalitetssäkring översätts till frågeområden som anses representativa för det 

undersökta fenomenet. Begreppet kvalitetssäkring och dess innebörd anses inte vara så pass 

självförklarande att det kan användas direkt i intervjufrågor. Istället kommer detta att analyseras 

som nätverkets aktiviteter för att förhindra och förebygga risker inom identifierade 

riskområden. För att kartlägga nätverkets arbete med kvalitetssäkring har Sittig och Singhs åtta 

dimensioner där risker existerar valts som utgångspunkter för empirisk datainsamling. Utifrån 

dessa åtta dimensioner har intervjufrågor formulerats som innefattar bland annat nätverkets 

arbete med risker utifrån beslutsfattande, kunskapsanvändning, prioriteringar, kontakter inom 

nätverket, medvetenhet och mål under utvecklingen av tjänsten SMSlivräddare. Det gjordes för 

att fånga en helhetsbild av hur dynamiken i nätverket påverkar de aktiviteter som utförs. Frågor 

har ställts kring arbetsgången med ovan nämnda dimensioner, samt kring hur dynamiken i 

nätverket påverkat vad tjänsten är idag. Genom en grundlig empirisk kartläggning av de 

dimensioner där risker existerar, kan sedan den teoretiska diskussionen kring kvalitetssäkring 

fungera som ramverk. Ramverket används som grund för att för att diskutera och analysera det 

aktiva arbetet med kvalitetssäkringsarbetet i projektet.  
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3.3.3 Urval av intervjuobjekt 

Urvalet av intervjuobjekt skedde efter en första övergripande intervju (Appendix A1) med 

driftansvarig i företaget, David Fredman, där denne agerade informant (Jacobsen et al., 2012). 

Denna kontakt syftade till att ge en överblick över hela systemets utformning och medverkande 

aktörer. För att minska risken av en tillrättalagd bild av projektet genomfördes intervjuer med 

flera aktörer i nätverket (Ahrne & Svensson, 2015). Huvudsakligen var tanken att 

intervjuobjekten som valdes utifrån involverade aktörer skulle kunna beskriva det arbete som 

aktörerna är delaktiga i. Av denna anledning ansågs det vara av vikt att intervjupersonerna var 

involverade i projektet, och inte endast representanter för en specifik aktör. Utifrån den första 

övergripande intervjun användes därför aktörernas kopplingar inom nätverket för att identifiera 

de personer som är involverade i utvecklingen (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

För att förstå hur arbetet med kvalitetssäkring fortlöper valdes endast aktörer med direkt 

koppling till projektet som intervjuobjekt. Det fanns en medvetenhet kring att andra aktörer 

med indirekt anknytning påverkas av kvalitetssäkringsarbetet i projektet, men ansågs inte ha en 

betydande roll för hur detta utförs och hur kvalitetsfrågor prioriteras.  

 

Tabell 1. Lista över genomförda intervjuer. 

Intervjuperson Befattning/roll Typ av intervju Datum Tid 

Ellinor Berglund Forskningsprojekt 

SAMBA, doktorand vid 

Hjärtstoppcentrum  

Personlig intervju 2017-05-05 60 min 

Andreas Claesson Styrelsen för Svenska 

HLR-rådet, tidigare 

med i bolagsstyrelsen 

för SMSlivräddare 

Videointervju Skype 2017-03-13 45 min 

David Fredman Driftansvarig SMS 

Livräddare 

Skandinavien AB 

Videointervju 

Skype, 

Personlig intervju 

2017-02-10, 

2017-05-05 

55 min, 

40 min 

Andreas Norrby SOS Alarm, 

tjänsteutvecklare 

Telefonintervju 2017-03-10 30 min 

Morten Seliussen UMS ASA Norge Videointervju Zoom 2017-05-10 35 min 

 

Ytterligare intervju (Appendix A2) med Fredman genomfördes vid ett senare skede för att 

fördjupa förståelsen för driftbolagets roll i nätverket. Driftbolaget är central i nätverket och 
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frågor ställdes därmed kring arbetet mot samtliga övriga aktörer, med fokus på tidigare nämnda 

dimensioner. Fredman har en mycket viktig roll i bolaget då det förutom honom endast figurerar 

en till aktiv medarbetare. Då Fredman är den som har kontakt med övriga aktörer i nätverket, 

samt sköter driftsfrågor, valdes han till respondent även i den andra intervjun.  

 

Ellinor Berglund arbetar som doktorand vid Hjärtstoppscentrum där hon har ansvar för 

forskning kring tjänsten SMSlivräddare. Berglund bearbetar data som genereras vid 

SMSlivräddarlarm och är i princip ensam i detta arbete. Detta gjorde Berglund till en relevant 

respondent. Under intervjun (Appendix B) med Ellinor fanns ett fokus på hur evidensberoende 

påverkat utformningen av tjänsten, och hur forskningen varit med och styrt utvecklingen av 

tjänsten.  

 

Andreas Norrby arbetar på SOS Alarm som tjänsteutvecklare. SOS Alarm är en aktör som i 

nätverket har en direkt operativ roll i driften av SMSlivräddartjänsten, genom dirigering vid 

larm. Under intervjun (Appendix C) med Andreas fanns ett fokus på avtal, implementering och 

arbete med tjänsten inom SOS Alarm, samt kontakten mellan SOS Alarm och driftbolaget i 

samband med detta. 

 

Andreas Claesson arbetar halvtid som forskare vid Hjärtstoppscentrum och halvtid som 

ordförande för Svenska HLR-rådet. Han är tidigare ordförande i bolagsstyrelsen för SMS 

Livräddare Skandinavien AB och har inblick i utformningen av tjänsten från start. Intervjun 

(Appendix D) med Claesson syftade till att förstå vilka medicinska och rekommenderade 

tankar, lagar och riktlinjer som påverkat utformningen av tjänsten och hur dessa behandlats i 

nätverket. 

 

Morten Seliussen är teknisk direktör på företaget UMS ASA (fortsättningsvis UMS) i Norge. 

UMS levererar den tekniska lösningen bakom tjänsten SMSlivräddare. Mortens intervju syftade 

till att kartlägga UMS roll i projektet. Frågor (Appendix E) ställdes kring överenskommelser 

och kommunikation under utveckling och förbättring av applikationen. 

 

Sammantaget skildras en bred bild av riskområdena människa, teknik och administration, där 

aktörernas arbete med tjänsten är i fokus. De fem aktörer som har valts ut anses vara eller ha 

varit mycket involverade i arbete med tjänsten. En avgränsning har gjorts där studien inte fångar 

upp arbetet hos eventuella aktörer med svagare anknytning till det centrala analysobjektet. 
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3.4 Sekundärkällor 

Då fallstudien inkluderar företag och organisationer som arbetar med hjärt- och lungräddning 

behöver de aktiviteter som rör kvalitetssäkring sättas i perspektiv till den situation som studeras. 

Information kring hjärtstopp och HLR ger därför en grund i förståelsen av problemet som 

projektet arbetar med, detta hämtas primärt från källor kopplade till svensk sjukvård.  

 

Ytterligare information kring de involverade aktörerna används för att ge en beskrivande bild 

av dess organisationer och därmed ge ett underlag till reflektioner kring aktörernas roll i 

projektet. Denna information togs inte från intervjuer med representanter utan hämtades från 

övriga källor, framförallt organisationernas hemsidor. 

3.5 Bearbetning av data 

För att minska förlusten av data med anledning av glömska eller missöden har samtliga 

intervjuer spelats in. Detta gav möjlighet att bearbeta data på ett sätt i efterhand som inte är 

beroende av intervjuarens förmåga att skriva anteckningar (Jacobsen et al., 2012). 

Transkribering av inspelningarna har skett vid samtliga intervjuer för att lättare kunna söka i 

material efter referensord och snabbt leta efter specifika delar på ett sätt som är svårt via en 

inspelning. Praktisk bearbetning av data har skett genom att transkriberade data har analyserats 

och färgmarkerats där intressanta svar för empiri och analys har noterats. En del av materialet 

har sedan flyttats till ett centralt analysdokument där nyanser i de markerade svaren tydligt kan 

jämföras för att bygga en text kring fenomenet som speglar vad som återgivits i intervjuer. 

3.6 Studiens trovärdighet 

För att uppfylla syftet med denna studie är det av betydelse att få inblick i ett socialt projekt 

och bygga upp en förståelse kring det arbete som sker med kvalitetssäkring. Då varje projekt i 

sin natur är unikt och har unika egenskaper och sammansättningar av aktörer, bör en 

medvetenhet finnas kring möjligheten att generalisera utifrån uppnått resultat (Alvehus, 2013). 

Däremot kan ett val av ett fallstudieobjekt som har tydliga karaktäristiska drag och liknande 

egenskaper med flera projekt, kan ge värdefulla insikter för andra projekt med liknande 

karaktäristik (Alvehus, 2013). Av denna anledning har stor vikt lagts vid att välja ett 

representativt fallstudieobjekt utifrån givna ramar för uppsatsens syfte. Resultaten av studien 

bör därför kunna generaliseras (Jensen & Sandström, 2016). 
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Under studiens gång har författarna försökt hålla sig kritiska till kvaliteten på de data som 

samlats in och det egna arbetet med denna. Två begrepp som används för att utreda kvaliteten 

och trovärdigheten hos en uppsats är validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). 

 

Validitet innebär att den metod som används ska mäta det som avser mätas (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). För att uppnå validitet identifieras aktiviteter som ämnar öka 

kvalitet. Frågorna vad och hur är relevanta, vilket medför att svaret blir överskådligt genom 

konkreta aktiviteter och idéer. För att resultatet dessutom ska vara generaliserbart har stor vikt 

lagts vid att utforma en kvalitativ fallstudie, där de faktorer som utgjort valet av fallstudieobjekt 

diskuteras genomgående. Undersökningens metod är upplagd på ett sätt som ämnar minska 

risken att undersökningen i sig skapar de resultat som nåtts (Jacobsen et al., 2012).  

 

Begreppet reliabilitet innebär att en utredning ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). Reliabilitet är komplext i tolkande utredningar såsom denna. 

Operationalisering av valda teorier, metoder och begrepp ska kunna ge samma resultat vid ett 

annat tillfälle, under i övrigt lika omständigheter för studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011; Bell & Nilsson, 2006). För att motverka förlust i reliabilitet har intervjumetoden planerats 

väl inför intervjuer. En medvetenhet fanns kring intervjuareffekten och tolkningssvårigheter 

vid insamling av kvalitativa data. För att undvika tolkningsfel vid databearbetning, vilket i sin 

tur skulle kunna påverka reliabiliteten, förbereddes tydliga och genomarbetade intervjufrågor.  

 

 Empiri 

4.1 SMS Livräddare Skandinavien AB 

4.1.1 Om bolaget 

Driftbolaget SMS Livräddare Skandinavien AB grundades i början av 2016 och har en materiell 

ägarandel i projektet vilket innebär att de kontrollerar teknik och drift (Allabolag, 2016). 

Andreas Claesson (2017), f.d. styrelseordförande i bolaget, berättar att SMSlivräddare började 

som ett forskningsprojekt men delades upp i en forskningsandel och en bolagsandel efter 
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påtryckningar från Karolinska Institutets innovationsavdelning. Nya arbetsuppgifter uppkom i 

samband med att systemet antog en ny karaktär, vilket ledde till att en uppdelning var lämpligt 

av praktiska skäl. Projektet finansierades av enbart forskningsanslag vilket sågs som en 

begränsning och en uppdelning hade därför även ekonomiska grunder. I och med detta 

förväntades en fördelning av projektets ägarandelar innebära en större spridning av systemet 

och därmed även öka tillgången till det hos allmänheten, vilket var ett starkt incitament till att 

uppdelningen gjordes (Claesson, 2017).  

  

David Fredman har en bakgrund som sjuksköterska inom hjärtsjukvård men började som 

projektledare i forskningsprojektet. Idag arbetar Fredman som doktorand vid Karolinska 

institutet och är driftansvarig för SMS Livräddare Skandinavien AB. I den tidigare rollen som 

projektledare skötte han rekrytering och kontakt med frivilliga, samt teknikutveckling och 

datainsamling, något som Fredman (2017) beskriver som mycket tidskrävande. Denna del 

flyttades från den kliniska verksamheten till bolaget, varvid Fredman fick rollen som 

driftsansvarig. I bolaget figurerar förutom Fredman i sin roll som driftansvarig fyra 

styrelserepresentanter, varav en aktiv bolagsordförande vars roll rör marknadskontakter och 

avtal med regioner och landsting (Fredman, 2017; Claesson, 2017).  

  

Fredman (2017) förklarar att bolaget ansvarar för att det sker en kontinuerlig tjänsteutveckling 

och att rollen som driftansvarig till stor del innebär arbetsuppgifter kopplade till 

driftövervakning. I det kontinuerliga utvecklingsarbetet sker stor interaktion med frivilliga 

SMSlivräddare och med SOS Alarm, vilka rapporterar programfel som uppstår. I rollen som 

driftansvarig har Fredman inte möjlighet att lösa tekniska problem som rapporteras, men han 

uppmärksammar teknikerna på teknikbolaget om de delar som inte fungerar.   

4.1.2 Mål och finansiering 

Ett självklart mål med projektet är att öka överlevnadsgraden vid hjärtstopp. Överlevnaden vid 

hjärtstopp ligger idag på 12 procent, en siffra han hoppas fördubblas genom användning av 

resurser som redan finns i samhället. Användandet av hjärtstartare innebär en överlevnadsgrad 

på 50-70 procent, och därmed är ett mål med projektet att öka användandet av dessa. Idag har 

bolaget inga vinstkrav eller vinstmål, utan visionen är att bygga upp en god ekonomi så att 

tjänsten kan fortsätta att utvecklas och inte endast driftas (Fredman 2017).  
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4.1.3 Utformning av applikation 

Sedan projektets start år 2010 har ett systemskifte skett i och med den fortlöpande tekniska 

utvecklingen som pågår i samhället. Tekniken som användes från projektets start till och med 

år 2014 utnyttjade något som kallas cell broadcast och baserades på GSM-teknologi för 

positionering (Fredman, 2017; Claesson, 2017). Denna teknik bygger på att basstationer 

utnyttjas för att lokalisera telefoner inom ett visst område. Vid denna tidpunkt larmades de 

anmälda till tjänsten via SMS, därav namnet SMSlivräddare. System var mycket driftsäkert i 

och med att alla telefoner med möjlighet att ta emot SMS kunde anslutas till systemet, 

oberoende av operativsystem (Fredman, 2017). Dock var denna teknik mycket kostsam då varje 

positionering kostade 40 öre, något som Claesson (2017) menar var ohållbart och bidrog till att 

ett nytt system togs fram. 

  

Uppbyggnaden av det nya systemet som tog fart år 2013 och tanken bakom det var att utforma 

ett billigare system och att utreda om detta ökar överlevnaden vid hjärtstopp. Uppdraget var 

därmed att utveckla en applikation som både var användarvänlig och hade noggrann 

positionering, samtidigt som den svarar på forskningsfrågan som var ställd, och detta till en låg 

kostnad (Claesson, 2017). Forskargruppen hade tillgång till data från det tidigare systemet 

vilket var en parameter som påverkade utformningen av den nya tjänsten. Utbredningen av s.k. 

smartphones innebar även många möjligheter vid utformningen av den nya tjänsten, men också 

en hel del utmaningar. Vid framtagningsprocessen gjordes runt 120 versioner av en applikation 

för att utveckla en tjänst som uppfyllde de krav som ställts (Claesson 2017).  

  

Claesson (2017) berättar att forskargruppen har haft en central roll vid utformningen av 

applikationen, men att de även tog hjälp av mediaföretaget Daytona Communications AB 

(fortsättningsvis Daytona) för att få ett annat perspektiv på användarvänligheten vid utformning 

av mjukvaran. Genom intervjuer från användare fick de även andra användarsynpunkter på 

applikationen, vilket var mycket viktigt för utformningen av kravspecifikationen. Vidare har 

den kliniska och medicinska bakgrunden hos forskningsgruppen har varit av stor vikt för att 

utforma en praktisk och funktionell applikation för detta ändamål. Claesson (2017) menar att 

kunskap om den tidskritiska faktorn, på vilka platser de flesta hjärtstopp sker och om 

situationen på plats har haft stor relevans vid utformningen. Detta har lett till en enkel 

formgivning av applikationen där endast de viktigaste funktionerna figurerar.  
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För att utvärdera applikationen utfördes tester av personer inblandade i projektet. Först av 

utvecklingsföretaget UMS i Norge och sedan av forskargruppen i Stockholm. Även 

testanvändare rekryterades i ett senare skede för att delta i övningslarm. Efter dessa 

övningslarm fick användarna via ett formulär rapportera upplevelsen av larmet. Vid utförda 

tester och övningslarm utreddes bland annat om deltagarna fått larmet, om deltagarna förstod 

vad som skulle göras och hur lång tid det tog att ta sig till platsen. Fredman (2017) framhäver 

dock svårigheten med att återspeglat den situation som applikationens användare faktiskt utsätts 

för, med hög stressnivå och krav på snabbt agerande. Claesson (2017) menar vidare att de ändå 

erhöll viktig information utifrån dessa tester. Bland annat framkom att Apples operativsystem 

IOS var mer pålitlig och enklare att arbeta med än operativsystemet Android. Till stor del 

har tekniken varit en begränsande faktor för systemet och dess utformning menar Claesson 

(2017).  

4.1.4 CE-märkning 

En CE-märkning kan utdelas till en produkt som uppfyller kraven för medicinsk teknik 

(Läkemedelsverket, 2014). Medicinska produkter rör teknik inom diagnostik och behandling 

inom sjukvård (Läkemedelsverket, 2014). En ansökan har skickats in för att CE-märka 

applikationen SMSlivräddare, men att Läkemedelsverket inte utfärdat märkningen då det inte 

finns några beslutsprocesser eller diagnostikverktyg inbyggda i applikationen (Fredman, 2017). 

Johan Sällström (2017), representant för Läkemedelsverket, hävdar att applikationen mer liknar 

en karttjänst vilket gör att den inte klassas som medicinteknik, och därför inte kan CE-märkas. 

4.1.5 Drift 

Systemet och applikationen bygger på i huvudsak tre komponenter (Fredman, 2017). Den första 

är larmcentralen som ska kategorisera larm korrekt och larma SMSlivräddare. Sedan skall 

informationen från SOS Alarm omvandlas i en server för att vara kompatibel med 

applikationen. Den tredje komponenten är användaren av applikationen. Det är möjligt att 

brister uppstår och existerar i dessa tre komponenter och därför är ett utvecklingsarbete är 

nödvändigt i samtliga delar. Flertalet utmaningar uppstår dock i användarens del och det 

beskrivs som en flaskhals i systemet. Handhavandeproblem uppstår ofta till följd av att 

förståelse för den egna telefonen är bristfällig. För att öka användarens förståelse av 

applikationen i sig finns en funktion för testlarm. Detta i syfte att förbereda användaren för hur 

ett riktigt larm låter och ser ut (Fredman, 2017). 
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Bolaget lanserar med jämna mellanrum nya versioner av applikationen. Vid lansering av dessa 

följer även mycket arbete med programfel. Fredman (2017) menar vidare att systemskiftet har 

inneburit en försämrad användarvänlighet, men har också inneburit positiva konsekvenser för 

driften av systemet. Med den nya tekniken blir det driftmässigt billigare och positioneringen 

mer exakt, vilket gör att larm kan snabbare skickas ut. Detta gör det även möjligt att skicka med 

vägbeskrivning till olycksplatsen och information om var närmaste hjärtstartare finns. Bolaget 

har nu större möjlighet att få återkoppling från användarna vilket möjliggör ett målinriktat 

utvecklingsarbete. Fredman (2017) uttrycker det som en avvägning mellan enkelhet för 

användarna kontra effektivitet för systemet.   

4.1.6 Spridning av tjänsten 

Utöver utvecklingsarbetet ansvarar bolaget för implementering av systemet i nya 

regioner.  Bolaget hanterar även sälj- och installationsfrågor, vilket bland annat innebär att 

utveckla passande ekonomiska modeller och arbeta med potentiella regioner och landsting 

(Fredman 2017). Med anledning av att bolaget inte har någon enskild säljavdelning sker inget 

aktivt arbete med att värva fler regioner och landsting, utan dessa kontaktar bolaget vid intresse. 

Idag finns systemet implementerat i Stockholm och i Västra Götaland, men bolaget har som 

mål att systemet skall spridas över hela Sverige för att fler ska ha nytta och tillgång till systemet. 

Fredman (2017) berättar att spridningen av tjänsten är ett starkt incitament för det fortlöpande 

arbetet och utvecklingen av tjänsten. För att öka systemets omfattning krävs det att 

forskningsresultat publiceras som visar på dess positiva effekt. Detta kräver ett snabbt inflöde 

av patienter, vilket innebär att välbefolkade områden, såsom Stockholm och Västra Götaland, 

är strategiska platser att introducera projektet på. Idag har bolaget kontakt med ytterligare 7-8 

regioner och landsting i Sverige och systemet skall även implementeras i Köpenhamn, 

Danmark, under våren 2017 (Fredman, 2017).  

4.1.7 Vårdkvalitet 

Att det finns en kvalitetsskillnad i utförandet av HLR är uppenbart. Varje år publiceras en 

årsrapport baserad på cirka fem tusen journaler från ambulanser utlarmade till hjärtstopp. En 

uppdelning av journalerna genom kategorierna HLR utförd av sjukvårdspersonal, HLR utförd 

av lekmän och icke utförd HLR visar på att överlevnadsgraden är betydligt högre då HLR utförs 

av sjukvårdspersonal (Claesson, 2017).  
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Norrby (2017) framhäver att kunder i form av landsting har uttryckt en viss oro kring hur 

ansvarsfördelningen ser ut när en livräddare från applikationen larmas till platsen. Det uppstår 

en ovisshet kring vilken vårdkvalitet som ges då vem som helst kan larmas. Landstinget har det 

övergripande ansvaret för den akuta sjukvården, vilket innebär att en ovisshet kring 

vårdkvaliteten leder till tveksamhet hos dessa kunder inför att implementera systemet. Även 

Fredman (2017) berättar att det finns en viss oro bland jurister vid landsting och regioner inför 

att implementera SMSlivräddarsystemet, då SOS Alarm och inblandade regioner vill inte ta ett 

vårdgivaransvar för den vård livräddarna utför. Detta beror även på att juristerna anser att 

ambulansen har det överhängande ansvaret, men syftet med applikationen är inte att ersätta 

ambulansens insats. Fredman (2017) är av uppfattningen att läget inte kan förvärras för en 

patient av att hjärt- och lungräddning inte utförs på korrekt vis vilket alltså motiverar 

användning av tjänsten.   

  

Vid diskussioner kring införandet av SMSlivräddare i Skåne län övervägdes om livräddare från 

applikationen skulle ha E-legitimation vid registrering. En sådan funktion skulle ge kontroll 

över vilken kunskap de registrerade har, något som Skåne län ansåg relevant då systemet 

betraktas som en förlängd arm av sjukvården (Claesson, 2017). Aktörerna i projektet prioriterar 

dock inte kontroll av de registrerades kompetens. Ett större antal registrerade förväntas ge bättre 

effekt i systemet än att ha högre grad av kontroll. Av denna anledning har enkelhet prioriterats 

för anmälan till tjänsten och E-legitimation krävs inte vid registrering.  

  

4.2 Centrum för Hjärtstoppsforskning  

4.2.1 Forskningsprojektet SAMBA 

Forskningsprojektet SAMBA är den del av projektet som har en immateriell ägarandel av 

SMSlivräddare, vilket innebär att de äger data som tjänsten genererar. SAMBA drivs av 

Hjärtstoppscentrum vilka beskriver på sin hemsida att syftet med projektet är att utnyttja 

Sveriges välutbyggda infrastruktur för mobiltelefoni vid händelse av hjärtstopp utanför sjukhus 

(Centrum för hjärtstoppsforskning, 2016). Med i forskningsprojektet sitter doktoranden Ellinor 

Berglund som blev involverad i mitten av år 2015. Berglund har en bakgrund som sjuksköterska 

och har även arbetat som forskningsassistent. Detta innebar att hon hade viss erfarenhet av 
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klinisk forskning och av att hantera stora och komplexa datamängder vilket gjorde henne till en 

passande pusselbit i projektet SMSlivräddare (Berglund, 2017).  

  

Berglunds samtliga handledare för forskningsprojektet är placerade i bolaget, medan hon själv 

står utanför. Bolagsrepresentanter kan inte medverka vid så kallade SALSA-möten. Vid dessa 

medverkar därför Berglund bland aktörer såsom SOS Alarm, räddningstjänst, ambulans och 

polis för att få återkoppling och behandla frågor som är relaterade till SMSlivräddare (Fredman, 

2017). 

4.2.2 Granskning och forskningsarbete 

Berglunds uppgift är att utvärdera tjänstens prestanda och funktionalitet, vilket hon gör genom 

att analysera data som genereras vid användning av applikationen på daglig basis. Genom detta 

arbete upptäcks problem med applikationen, som antingen existerat under längre tid eller 

uppkommit till följd av programuppdateringar. Förutom förbättring av programfel måste också 

hänsyn tas till forskningen om projektet, där forskarna kan komma med nya direktiv kring 

utvecklingen, med grund i forskningsfrågor. Det hela kan ses som två parallella 

utvecklingsprocesser (Fredman, 2017).   

  

För att svara på forskningsfrågan dokumenteras data från exempelvis en enkät som utformats 

vid forskningsenheten och skickas ut till livräddare som agerat vid utlarmning. Denna enkät är 

mycket viktig eftersom en stor del av data inom vården är sekretessbelagd, både för 

utomstående och mellan vårdavdelningar. Berglund kan till exempel inte ta del av 

sjukhusjournaler, men har tillgång till ambulansjournalen och kan genom kontakt med 

ambulanspersonal få rapportering angående utryckningen (Fredman, 2017). Seliussen (2017) 

beskriver att enkäten kanske är den allra viktigaste informationskällan för förbättringsarbetet.  

  

Berglund (2017) förklarar att det är genom hennes arbete som fel upptäcks och beskriver sitt 

arbete som kvalitetsgranskande, samt att hon i princip är ensam i detta arbete vilket gör att hon 

har stor betydelse för projektets utveckling. I och med detta har Berglund tät kontakt med 

Fredman på driftbolaget (Fredman, 2017). Vid Berglunds inträde i projektet användes vida 

begrepp för arbetet som skulle utföras, vilket innebar att rollen som kvalitetsgranskare inte var 

självförklarande. I och med detta har mycket arbete gått åt till att upptäcka och lösa tekniska 

problem för att möjliggöra den vidare forskningen.  Driftbolaget förlitar sig till stor del på 
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Berglunds granskning då de inte har samma överblick över data.  För att driftbolaget ska kunna 

utföra denna kontroll, samt för att underlätta detta arbete, är Berglund mycket villig att dela 

med sig av de data hon disponerar.  

  

Ett problem som beskrivs kring utvecklingen är att de inblandade i projektet idag inte varit med 

vid projektets början, och därmed inte varit med i utformningen av projektet. Många av de 

konfigurationsproblem som upptäcks idag är följder av tidigare fattade beslut eller missar. Till 

exempel bygger forskningsprojektet på randomisering, men ingen randomiseringsmodul har 

omtalats i specifikationer kring vad det tekniska systemet ska innehålla. Det har även varit 

problematiskt att genom systemet erhålla data som varit nödvändig för den vidare forskningen 

(Fredman, 2017; Berglund, 2017). 

4.3 Teknikbolaget UMS  

UMS är specialiserade på lösningar vilka möjliggör utskick av varningar vid inträffande av 

oförutsägbara händelser i syfte att bland annat rädda liv (UMS ASA, 2017). Vidar är UMS den 

tekniska leverantören av tjänsten SMSlivräddare och bolaget har varit med i utformning och 

utveckling av applikationen sedan systemet flyttades från att vara GMS-baserad till 

applikationsbaserad. Morten Seliussen (2017) som arbetar som ansvarig utvecklare för mobila 

plattformar hos UMS förklarar att bakgrunden till samarbetet är att UMS arbetat med SOS 

Alarm i många år, varefter bolagen fick kontakt. Då tjänsten gick från att vara SMS-baserad till 

applikations-baserad blev UMS involverade i projektet. Vid tillfället då projektet 

SMSlivräddare delades upp i en bolagsandel och en forskarandel valde UMS att bli delägare i 

SMS Livräddare Skandinavien AB. Detta har inneburit att teknikbolaget fått ökat ansvar vid 

implementering av tjänsten i ny regioner (Seliussen, 2017).  

  

För att manövrera projektet arbetar både driftpersonal och utvecklare på UMS med 

SMSlivräddare. Företaget arbetar med flera projekt parallellt vilket innebär att tiden måste 

disponeras mellan och inom projekten på ett gynnsamt sätt. Seliussen (2017) beskriver 

SMSlivräddare som ett innovativt projekt som hela tiden kräver ett förbättrings-och 

utvecklingsarbete. UMS försöker därför lägga tid på de ärenden inom projektet som ger mest 

avkastning i form av funktion och förbättring. UMS har lagt mycket tid på att utveckla tjänsten, 

vilket har lett till att det kostat mer än vad de fått intäkter för den levererade lösningen. Vidare 

förklarar Seliussen (2017) att bolaget sett detta som en investering för framtiden då de hoppas 
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att tjänsten sprider sig till nya regioner. Rollen som delägare i SMS Livräddare Skandinavien 

AB har även inneburit att UMS fått större möjlighet att marknadsföra sitt varumärke genom 

applikationen SMSlivräddare (intervju, Seliussen, 2017).  

4.3.1 Mjukvaruutveckling 

Den tekniska lösningen för applikationen är den centrala server som ligger till grund för hela 

systemet. Servern är utvecklad av UMS och tar reda på vilka användare som befinner sig i ett 

område och delegerar de larm som skickas ut från SOS Alarm, vilket sker automatiskt.  

  

De tekniska begränsningarna vid utvecklingen framhävs av Seliussen (2017) som något som de 

inte räknat med från början. Vid försök att göra kvaliteten i applikationen optimal har stabilitet 

gått förlorad då systemet blivit känsligare för fel. För att uppfylla de krav som ställts på 

applikationen har UMS provat flera sätt att bygga den önskade lösningen på, men har tillslut 

fått fokusera på att göra applikationen mer robust och stabil. Den nuvarande versionen är nära 

specifikationen, men inte där än enligt Seliussen (2017). Lösningen beskrivs som så bra det är 

möjligt, utifrån vad som är tekniskt genomförbart och utifrån att systemet ska vara driftsäkert.  

4.3.2 Övervakning och underhåll 

UMS är ansvariga för den tekniska lösningen bakom applikationen. De testar funktioner innan 

leverans, och gör sedan support- och underhållsarbete. Underhållsarbetet bygger på egna 

supportmiljöer som UMS utvecklat, där tekniska fel utlöser automatiska larm och tekniker på 

UMS rapporteras om detta.  Tekniska fel har hög prioritet och är ofta enklare att lösa då larmen 

indikerar specifikt vilket fel som inträffat. Berglund (2017) är dock av uppfattningen att 

tillräckliga kvalitetskontroller inte genomförs av UMS. Hon ger exempel på när 

Androidanvändare inte larmats till platsen, ett fel hon upptäckt efter en längre tid genom de 

data hon analyserar.   

4.3.3 Kommunikation och ansvarsfördelning  

Kommunikationen mellan UMS och SMSlivräddare sker mellan flera personer.  Seliussen 

(2017) uppger att han i sin roll som huvudkontakt för UMS främst har kontakt med David 

Fredman som är driftansvarig för SMSlivräddare. Genom Fredman går information till UMS 

från forskarna och bolaget, samt från representanter från aktörer som SOS Alarm och Svenska 

HLR-rådet. Vidare sker även direkt kontakt mellan utvecklarna på UMS och forskarna vid 
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Hjärtstoppscentrum, där bland annat Ellinor Berglund kommunicerar direkt med 

mjukvaruarkitekt för att överbrygga problem med applikationen. 

  

Det har förekommit oklarheter kring hur ansvarsfördelningen ser ut och vad som har 

efterfrågats av SMSlivräddarbolaget och Berglund (2017) upplever kontraktsskrivningen med 

UMS som problematisk ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. När fel och problem med 

applikationen uppdagats har det uppstått frågetecken kring vad som är orsaken: om 

kravspecifikationen inte varit tydlig nog eller om teknikföretaget inte levererat en lösning som 

uppfyller de krav som ställts. Berglund (2017) menar att detta är en följd av språkförbistringar 

som uppstår mellan tekniker och kliniker, men tror framförallt att detta beror på att klinker inte 

har erfarenhet av att ställa krav på det sätt som är tolkningsbart för tekniker. Fredman (2017) 

är av uppfattningen att problem med kommunikationen har lett till att ingen tydlig 

kravspecifikation existerat i projektet. Han uppfattar också svagheter i att ingen har “ägt 

processen” under utvecklingens gång och de olika faser projektet gått igenom, vilket har lett 

till en avsaknad av genomarbetade beslut för att kontrollera utvecklingsprocessen. Vägen från 

idé till färdig applikation beskrivs som en sammansättning av åtaganden, till stor del drivna av 

välvilja, men med mindre eftertanke. Vidare har avsaknaden av tydliga kravspecifikationer och 

utarbetade utvecklingsprocesser lett till oväntade och höga utvecklingskostnader (Fredman, 

2017; Berglund, 2017). 

  

Seliussen (2017) är snarare av uppfattningen att kommunikationen fungerat bra trots de 

diversifierade bakgrunder som de inblandade har. UMS har haft flera samarbeten med kunder 

inom hälsa och sjukvård vilket innebär att de har stor förståelse för branschen. Seliussen (2017) 

upplever även att kontaktpersoner hos SMSlivräddare har tillräckligt stor kompetens inom 

effektivisering och digitalisering vilket förenklar kommunikation med tekniska termer. 

Problemet, menar han, ligger snarare i skilda uppfattningar för hur mycket tid som skall läggas. 

Kunderna önskar att mer tid var förfogat till projektet, men för UMS är det en avvägning mellan 

kostnad och intäkter vilket innebär att de har begränsad tid att lägga på SMSlivräddarprojektet. 

Den skilda uppfattningen kan även grundas i att UMS är kommersiellt styrda och där ekonomin 

spelar en viktig roll, till skillnad från forskarna som har andra drivkrafter. Dessutom är 

utvecklarna på UMS involverade i flera uppdrag vilket innebär att tiden måste fördelas och 

prioriteras mellan dessa olika projekt. Forskarna är snarare dedikerade till att endast arbeta med 

projektet SMSlivräddare, vilket kan leda till skilda uppfattningar kring hur mycket tid som 

borde läggas på applikationen (Seliussen, 2017).  
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Att ha en utarbetad och väl fungerande process för hur utvecklingsarbetet skall ske är viktig. 

Det är av vikt att kommunikation och återkoppling fungerar väl och att UMS hela tiden vet vad 

nästa steg i utvecklingsarbetet är, samt vilka uppdrag som är mest angelägna att prioritera 

(Seliussen, 2017). Vidare anser Fredman (2017) att forskningsarbetet bör prioriteras i 

utvecklingsarbetet för att tjänsten skall generera handfasta resultat. Seliussen (2017) upplever 

att de är på god väg i utvecklingen av processen men att det hade varit fördelaktigt att lägga 

mer tid på detta arbete för att få ett så bra utbyte som möjligt.  

4.4 SOS Alarm 

4.4.1 Avtal och ansvarsfördelning 

Andreas Norrby arbetar på SOS Alarm med tjänsteutveckling. Under implementeringen av 

tjänsten SMSlivräddare hos SOS Alarm hade han en roll inom ägandeskap och förvaltning av 

tjänster, varav SMSlivräddare var en av dessa. Det avtal som finns upprättat mellan SOS Alarm 

och SMS Livräddare Skandinavien AB reglerar i huvudsak samverkan mellan parterna. Ett krav 

som ställs på driftbolaget utifrån avtalet är att det finns en överenskommelse mellan 

SMSlivräddare och involverat landsting eller region kring att denna tjänst ska finnas 

implementerad. SOS Alarm hanterar vårdärenden på uppdrag av landsting eller region, och 

därmed behöver SOS Alarm säkerställa att de kan vidarebefordra larminformation till 

driftbolaget (Norrby, 2017). När SOS Alarm har förmedlat den information som behövs vid ett 

larm är ansvaret över situationen en överenskommelse mellan SMS Livräddare Skandinavien 

AB och berört landsting. Processen för att lägga till en ny region är simpel rent tekniskt. Vidare 

får personal som ska hantera larmen information och genomgång om hur hjärtstoppslarm vidare 

skall hanteras.  

  

Ett enskilt larm innebär envägskommunikation, utan återkoppling till SOS Alarm efter det att 

ett SMSlivräddarlarm gått ut. Norrby (2017) beskriver att det skulle vara av intresse både för 

SOS Alarm och ambulanspersonal som är på väg att få veta om en livräddare från applikationen 

nåtts av larmet och är på plats. Information om hjärtstartare tagits till plats av livräddare från 

applikationen skulle exempelvis vara värdefull då det skulle kunna underlätta förberedelser 

inför ankomst av ambulans. Norrby (2017) beskriver att det sker en kontinuerlig dialog mellan 

driftbolaget och SOS Alarm. Dialogen sker i generella termer gällande förbättringspotential, 



31 

 

om ett larm till exempel inte fungerat utreder man tillsammans var i processerna det gått fel. 

Två gånger om året sker även avstämningsmöten mellan SOS Alarm och bolaget bakom 

SMSlivräddare (Fredman, 2017).  Fredman (2017) upplever dock att SOS Alarm under 

implementeringsprocessen varit mån om att inte låta tjänsten påverka det dagliga arbetet och 

de rutiner som finns i större grad. Kommunikation och samarbete kring applikationen har 

fungerat bättre under implementeringen av systemet i Köpenhamn då involverade har visat 

intresse för hur tjänsten fungerar i större utsträckning.  På samma sätt tror Fredman (2017) att 

SOS Alarm skulle gynnas av att på ett liknande sätt visade större engagemang för tjänsten var 

med mer i utvecklingen av den. 

4.4.2 Alarmhantering 

Personalen på SOS Alarm jobbar utifrån beslutsstöd vid vårdbedömningar och larmplaner. Det 

finns instruktioner baserat på vilken sorts ärende som når larmcentralen. När SOS Alarm kan 

konstatera att ett larm rör sig om ett misstänkt eller konstaterat hjärtstopp, ska SMSlivräddare 

larmas, men endast under vissa kriterier. Undantag är till exempel om det rör sig om ett trauma, 

alltså olycksfall, samt endast under tiderna 07-23. Larmoperatören kan bocka i en ruta för att 

även skicka iväg ett larm till SMSlivräddare, efter det att ambulans larmats ut. Geografisk 

koordinat skickas då tillsammans med en kort informationssträng till driftbolagets server. Den 

informationssträng som skickas med till den livräddare från applikationen som larmas kan 

innehålla ytterligare instruktioner, till exempel kön på den drabbade, eller specifikationer kring 

hur den drabbade kan hittas. SOS Alarm har fått instruktioner om att denna informationssträng 

inte ska innehålla personliga uppgifter om den drabbade, vilket dock inte kontrolleras 

(Fredman, 2017). Efter det att larmet är koordinerat är SOS Alarms arbete avslutat. När 

informationen är ivägskickad får SOS Alarm ingen information om att en livräddare från 

applikationen tagit emot larmet eller inte, eller om denna tagit sig till platsen för hjärtstopp 

(Norrby, 2017).  

4.5 Svenska HLR-rådet 

Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (fortsättningsvis HLR-rådet) arbetar bland annat med 

riktlinjer, utbildning och kunskapsspridning relaterat till hjärtstopp (Svenska HLR-rådet, 2017). 

HLR-rådet äger hjärtstartarregistret, där många av Sveriges hjärtstartare finns registrerade 

geografiskt. Andreas Claesson som var med vid utvecklingen av det nya systemet för 

SMSlivräddare, arbetar halvtid på Hjärtstoppscentrum som forskare, och halvtid som 
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ordförande i HLR-rådet. HLR-rådet har inte någon direkt påverkan på utformningen av 

SMSlivräddarsystemet, men att hjärtstartarregistret som ägs av HLR-rådet används av 

SMSlivräddare för att hämta data om var hjärtstartare finns (Claesson, 2017). Fredman (2017) 

beskriver HLR-rådet som en bra samarbetspartner i projektet och som en bra plattform för att 

rekrytera frivilliga livräddare.  

4.5.1 Utbildning i HLR 

Svenska HLR-rådet har nationella utbildningar av HLR på flera nivåer. Utbildningen baseras 

på globala riktlinjer för HLR som uppdateras var femte år. Individer som anmäler sig till 

applikationen SMSlivräddare har en utbildning i HLR, vilken allt som oftast har en grund i 

HLR-rådets utbildningar. Pedagogiken i utbildningen är evidensbaserad, och all HLR-

utbildning är standardiserad oavsett om den är instruktörsledd eller videobaserad.  (Claesson, 

2017). 

  

Ett krav för att få vara SMSlivräddare är att man gått en HLR-kurs. Svenska HLR-rådet har 40 

tusen instruktörer runt om i Sverige som håller i kurser, och deltagare får ett intyg på genomförd 

kurs. Det finns ett register över vilka som gått en HLR-kurs, men denna är inte kopplad till 

registreringen i applikationen. Registret skall enligt Claesson (2017) vara av låg kvalitet, där 

endast runt 25 procent av all kursverksamhet i Sverige fångas upp vilket alltså inte är 

representativt för vilka som faktiskt är utbildade i HLR. Vidare anser Fredman (2017) att det 

hade varit önskvärt att kunna kontrollera personnummer mot kunskapsläge, men berättar att 

detta inte är möjligt idag med det register som existerar. 
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 Analys 

5.1 Arbete med tekniska risker 

5.1.1 Hårdvara och mjukvara 

De inblandade aktörerna har bidragit med olika perspektiv och prioriteringar för hur den 

tekniska lösningen ska utformas. Kliniker som varit delaktiga vid utvecklingen vet hur 

stressnivån påverkas vid ett hjärtstopp, och hur viktiga förberedelser är inför det som kan 

inträffa, vilket satt ett ramverk för tjänstens tekniska utformning och funktioner. UMS med 

ansvar för utveckling av applikationen kan ta nytta av kunskap om applikationsutveckling och 

egna kontrollmiljöer men begränsas samtidigt av Apples och Androids operativsystem. 

Landsting har uttryckt en vilja om att inrätta funktioner för kontroll av kompetens. Flera aktörer 

har bidragit med olika tekniska perspektiv som haft betydande roll för applikationens 

utformning. Aktörer i nätverket har haft olika infallsvinklar på problemet och olika visioner av 

hur problem ska prioriteras och definieras (Ritvala et al., 2014). Detta har skapat aktiviteter 

som kan ses som barriärer (Reason, 2000). De barriärer som inrättats har överbryggat risker i 

den tekniska utformningen av tjänsten, eftersom skilda tankar och kunskaper hos aktörer under 

utvecklingens gång har gett en större bas att uppmärksamma tekniska riskområden på. Genom 

egna tester har fler än en aktör testat systemets tekniska kvalitet, vilket tolkas som ett aktivt 

arbete med att bygga barriärer mot tekniska risker (Reason, 2000). 

5.1.2 Människa-datorgränssnitt 

Ovanstående beskrivning av tester är en stor del av arbetet med att utveckla kvaliteten i både 

hårdvara, mjukvara och gränssnitt. Under den tidiga utvecklingen av applikationens gränssnitt 

har aktören Daytona varit med och påverkat den grafiska utformningen. Flera aktörer 

poängterar att de inte hade kunnat utarbeta ett användarvänligt gränssnitt utan hjälp från 

Daytona, vilket pekar på att resurser från denna aktör varit kritiska för nätverket att tillgå 

(Håkansson & Snehota, 1989). För att kvalitetssäkra gränssnittet har stor hänsyn tagits till 

kompetens hos denna aktör, där man värderat dess uppfattningar kring gränssnittet högt. 

5.1.3 Kliniskt innehåll 

Fredman beskriver att applikationen inte har något definitionsmässigt kliniskt innehåll, och 

applikationen kunde inte CE-märkas av denna anledning. Ändå är applikationen till synes 
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närbesläktad med medicinsk teknik, vilket motiverar en diskussion om applikationens kliniska 

karaktär. Som beskrivits har hela applikationen utformats med en tydlig grund i klinisk kunskap 

hos de inblandade aktörerna där beteenden, tillvägagångssätt och kunskap om livräddande 

insatser vid hjärtstopp karaktärsmässigt utformat applikationen. Eftersom den kliniska 

kompetensen hos aktörerna är en grundpelare i denna utveckling får det ses som en 

kvalitetsmässig fördel för applikationens vårdrelaterade funktioner. Då gränser mellan 

klassiska discipliner suddas ut och aktörer från flera discipliner samarbetar i projekt (Salmi et 

al., 2014) kan det leda till än komplexare samordning och svårare att avgöra hur man 

kvalitetsmässigt ska bedöma och placera tjänster, så som fallet med CE-märkningen för 

SMSlivräddare. 

5.2 Arbete med administrativa risker 

5.2.1 Interna organisatoriska riktlinjer, rutiner och kultur 

Aktörerna som är involverade i projektet drivs alla av ambitionen att rädda liv vilket formar en 

gemensam målbild (Klein & Diniz Pereira, 2016). Trots detta ser organisationerna och 

verksamheterna olika ut internt och riktlinjer, rutiner och kultur inte är gemensam för de olika 

aktörerna. Detta beror troligen på att de olika organisationerna formar olikartade 

organisatoriska kulturer, på grund av diversifierade kompetensområden och 

verksamhetsområden. Dessutom har aktörerna förmodligen även individuella mål med 

samarbetet vilket påverkar deras rutiner.  

  

Forskarnas kvalitetssäkrande arbete syftar främst till att möjliggöra forskning i det vidare 

arbetet, medan bolaget SMS Livräddare Skandinavien AB strävar efter ett driftmässigt 

kvalitetssäkringsarbete. Bolaget har även ett stort intresse av att fler användare registrerar sig 

till tjänsten, vilket utmynnar i ett gediget arbete för att utveckla användarvänligheten hos 

tjänsten. UMS kvalitetssäkrings- och övervakningsarbete utförs främst i syfte att tjänsten driftas 

utan förhinder. Mindre vikt tycks läggas på att olika funktioner som inte påverkar tjänstens 

utförande existerar och fungerar. Vidare är SOS Alarm den aktör som i stort sett inte har någon 

inblandning alls för kvalitetssäkrande åtgärder av tjänstens helhet, vilket kan uppfattas som 

passiv inblandning (Håkansson & Snehota, 1989) i tjänstens utveckling.  

 

Det är följaktligen relativt tydligt att det saknas gemensamma riktlinjer och rutiner i nätverket. 

Samtliga aktörer agerar utifrån den individuella organisatoriska kulturen. Att de olika aktörerna 
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övervakar olika delar av tjänsten skulle kunna uppfattas som att olika barriärer finns inrättade 

för att säkerställa kvaliteten (Reason, 2000). Dock är dessa inte konstituerade till följd av att 

administrativ kontroll, utan genom att aktörerna har olika avsikter med sin kvalitetsgranskning. 

Bolaget SMS Livräddare Skandinavien AB är den centrala aktören i nätverket, som binder 

samman de övriga aktörerna och skulle kunna ses som en ledare i sammanhanget. Dock 

medverkar inte denna aktör i samtliga möten för förbättringsarbetet, vilket innebär att det 

egentligen inte finns någon aktör som har en fullständig överblick. Det verkar även saknas 

rutiner och riktlinjer för systemupphandling, genomförande, användning, övervakning och 

utvärdering av systemet inom bolaget SMS Livräddare Skandinavien AB. Detta kan möjligen 

grunda sig i att vid projektets uppstart fanns inget uttalat mål med verksamhetens utveckling. 

Då svagheter i systemet uppkommit till följd av detta kan det ses som ett latent tillstånd 

(Reason, 2000). Flera omvälvande skiften har också skett på kort tid vilket möjligen innebär att 

aktörer inte hunnit utveckla de relationer som nätverket grundar sig i (Borgatti & Halgin, 2016). 

Då SMS Livräddare Skandinavien AB i detta nätverk kan uppfattas som en central aktör, vilar 

större ansvar på denna i att upprätta gemensamma riktlinjer, eller åtminstone utarbetade och 

förenade processer för kvalitetssäkringsarbetet. Detta är nödvändigt för ett väl fungerande 

arbetsflöde och kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete. 

5.2.2 Externa regler, föreskrifter och krafter 

Applikationen bygger på en ständig kontakt med statligt reglerade vårdrelaterade 

organisationer och institutioner, vilket till viss del skapat begränsningar under arbetet. På grund 

av den sekretess som råder inom vården och mellan vårdavdelningar finns inte all möjlig data 

tillgänglig för analys. Den forskningsfråga som Berglund arbetar med har ställts utifrån de data 

som lagligt kan samlas in via sjukvården eller som man kan generera själva via applikationen. 

På så sätt blir det aktiva kvalitetssäkringsarbetet styrt och beroende av den forskningsfråga som 

är regelmässigt möjlig att ställa, eftersom det är denna data och dessa resultat som studeras för 

att utvärdera och förbättra applikationen. 

  

Kontakten med vårdrelaterade institutioner och övriga organisationer kan inte endast ses som 

begränsande för kvalitetssäkringsarbetet. Utan den redan existerande logistik och 

organisationer som är delaktiga i nätverk kring SMSlivräddare hade bolaget behövt inrätta fler 

funktioner på egen hand. I dagens arbete kan man till viss del lita på att kvalitetsfunktioner 

finns inrättade hos övriga aktörerna i nätverket, såsom SOS Alarm och UMS. Dock kan 

kvalitetskrav och kvalitetsstandarder hos olika landsting likaså vara begränsande för projektets 
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utveckling. Landsting har gett uttryck för att bolagets egna kvalitetskontroller av användarnas 

kompetens inte är tillräcklig för att garantera att projektet kan fungera som sjukvårdens 

förlängda arm, vilket tyder på skilda uppfattningar hos aktörer (Tam et al,. 2001). De personer 

som intervjuats har inte beskrivit tankar på att inrätta striktare kvalitetskontroll av de 

registrerade användarnas kompetens, utan istället tankar om att en större mättnad av användare 

ger ett bättre utfall, oavsett kompetensnivå. Att överbrygga skilda uppfattningar beskrivs enligt 

Tam et al. (2001) vara av vikt för att koordinera arbete, men kan i sociala projekt kan skilda 

uppfattningar också utmynna i fler uppmärksammande av riskområden. 

5.2.3 Mätning av system och övervakning 

Att det finns en forskningsdimension av arbetet i projektet gör att utvecklingen av applikationen 

till viss del är evidensdriven. Genom de system som finns implementerade för datainsamling 

via applikationen och återkoppling från användare, kan oväntade händelser regelbundet 

dokumenteras och hanteras. Både i test och drift utvärderas och återkopplas användares och 

testares upplevelser av applikationen genom datainsamling och felrapportering. 

Kvalitetssäkringsarbete ska utgå från riskförebyggande av systemfel (de Jong et al., 2011). 

Aktörernas arbete kan indikera på att systemfel på ett effektivt sätt kan upptäckas och spåras 

via datainsamling om aktörerna har kunskap att tolka data som samlas in. Granskning av 

insamlad data kan därmed ge effektiva riktlinjer för kvalitetsförbättrande åtgärder. Att faktorer 

och fel missas i övervakningen är dock exempel på när misstag begås. Dock kan inte någon 

person ställas ansvarig för dessa fel med ett systemperspektiv, utan detta kan förklaras som en 

följd av brister i systemet på olika systemnivåer (Reason, 2000). Att Berglunds dataanalys har 

fungerat som ett ofrivilligt kvalitetsgranskande av tekniken, vilket inte är det ursprungliga 

uppdraget, tyder på att fler brister finns i nätverkets koordinering av hur arbete styras och 

koordineras. Spridning av tjänsten är beroende av att forskningsresultat publiceras, vilket tyder 

på att ett mer obehindrat forskningsarbete för Berglund hade gynnat spridningen och är därför 

av intresse för samtliga parter. 

5.3 Arbete med mänskliga risker 

5.3.1 Personer  

I projektet figurerar personer med olika grad av involvering, men alla fyller en funktion för 

utvecklingen av tjänsten. Det kan som nämnt ses som en kvalitetssäkrande åtgärd att personer 
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med olika bakgrund, samt med stor kompetens inom det enskilda området, varit involverade i 

utformningen. Detta innebär att barriärer inrättas i olika lager (Reason, 2010). 

  

Vidare är även kompetensen hos användarna en viktig dimension. Kompetensen hos dessa 

ligger både i användandet av applikationen, men vidare även i utförandet av vården. Vid 

intervjuerna har det framkommit att kompetensen hos användarna är låg vad avser användandet 

av teknik. Denna brist i kompetens är inte endast direkt relaterad till applikationen, utan även 

till den privata utrustningen, alltså telefonen. Detta är en faktor som är svår att påverka för 

utvecklarna, och kan inte lösas genom en förbättrad systemkonfiguration. Barriärer (Reason, 

2000) i form av testlarm har implementerats i tjänsten för att förbereda användarna på en skarp 

situation, men det är svårt att inrätta ytterligare barriärer för att överbrygga detta problem. 

  

I och med att det finns kvalitetsskillnad i utförandet av HLR borde kvaliteten i utförandet av 

detta tas i beaktning. Till ett larm kan vem som helst som anslutit sig till applikationen kallas 

och ingen försäkran finns i att denna har utbildning inom HLR. För att kvalitetssäkra utförandet 

av vården hade det varit fördelaktigt att kontrollera kunskaperna inom HLR hos de anmälda till 

applikationen. Detta är dock inte möjligt till följd av externa faktorer, såsom att det idag inte 

existerar ett komplett register över personer som genomgått en utbildning inom detta. Aktörers 

olika uppfattningar om vad kvalitet är gör att motivation bakom ett sådant 

kvalitetssäkringsarbete inte finns och att nätverket därför inte sätter någon press på  HLR-rådet 

att utveckla de register som finns, vilket hade kunnat utvecklas som en gynnsam resurs för fler 

aktörer (Håkansson & Snehota, 1989). 

5.3.2 Arbetsflöde och kommunikation 

Vid systemskiftet uppkom nya arbetsuppgifter som försvårade arbetsflödet, vilket i sin tur ledde 

till en uppdelning av projektet i en bolagsandel och en forskarandel. Detta skulle kunna ses som 

en barriär vilken inrättats i syfte att bibehålla kvaliteten i arbetsflödet (Reason, 2000). 

Systemskiftet innebar även att arbetsflöden för de inblandade förändrades, vilket ledde till nya 

rutiner, ett försök att skapa inbördes orientering för uppkomna relationer (Ford et al., 1986). I 

och med dessa förändringar blev nya aktörer, såsom UMS, inkopplade i projektet, och forskare 

såsom Berglund anslöt också i anknytning till detta.  

  

I förändringsprocessen genomfördes arbete med hur ansvarsfördelningen skulle komma att se 

ut, både genom kontraktskrivning och muntliga avtal. Dock ter sig denna ansvarsfördelning 
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fortfarande vara otydlig för flera av de inblandade aktörerna. Berglunds forskningsarbete är 

beroende av att UMS åtgärdar problem, alltså deras interna arbetsflöden.  Samtidigt grundas 

mycket av UMS förbättringsarbete i Berglunds kvalitetsgranskande arbete. Deras beroende 

arbetsflöden är ett tydligt exempel på hur ihoplänkade processer skapar ett system, där arbetet 

i en systemnivå är en följd av händelser och rutiner i andra delar av systemet. 

Förbättringsarbetet är därför till stor del beroende av hur dessa problem och lösningar 

kommuniceras, men hur en dialog skulle föras mellan dessa parter var otydlig till en början. 

Detta har lett till att inblandade har funnit egna lösningar för kommunikation. Detta följer även 

Håkansson och Snehotas (1989) tankar om hur beroenden gradvis växer fram inom 

organisatoriska nätverk. Ford et al. (1986) hävdar även att relationerna stärks till följd av 

anpassningar och etableringar av rutiner mellan aktörerna, en process som ter sig vara under 

uppbyggnad mellan aktörerna i projektet SMSlivräddare.  

  

Idag har SMS Livräddare Skandinavien AB ett driftansvar av tjänsten och mycket av 

kommunikationen mellan aktörerna går genom bolaget, vilket ger företaget en roll som 

talesman och förmedlare i nätverket. Huruvida detta är uttalat eller inte är oklart då det inte 

verkar finnas tydliga riktlinjer för kommunikation. Borgatt och Halgin (2016) menar att 

relationerna inom ett nätverk bildar en struktur, men aktörerna i nätverket för SMSlivräddare 

verkar inte vara medvetna om de olika positionerna vilket leder till att ingen tydlig struktur 

finns etablerad. Vidare verkar parterna ha en tydlig bild av det egna arbetsflödet men mindre 

förståelse för varandras. Detta är även en följd av otydlig kommunikation, vilket enligt Sutcliffe 

et al. är vanligt inom detta branschområde på grund av dess komplexa strukturer.   För det 

fortsatta kvalitetsarbetet inom denna dimension är det av vikt att barriärer i form av tydliga 

kommunikationskanaler och processer för utvecklingsarbetet inrättas. Samt att aktörerna får 

större förståelse för varandras arbetsflöden och hur dessa ska interagera, men även att de 

utarbetar en strategi för hur olika ärenden ska prioriteras.  

  

I SMS Livräddare Skandinavien ABs samverkan med SOS Alarm tas stor hänsyn till att 

arbetsflödet hos SOS Alarm inte ska påverkas av tjänsten och dessa parters arbetsflöden är i 

stort sett skilda från varandra. Båda parter har förslag på hur samarbetet skulle kunna utvecklas, 

men det är oklart huruvida dessa parter känner till varandras önskemål, vilket i sådana fall är 

en följd av brist på kommunikation. Om bolagen skulle utveckla mer än endast passiv 

anpassning gentemot varandra skulle ett större utbyte i form av problemlösning, utveckling, 

kunskap och kapacitet förmodligen ske, enligt Håkansson och Snehota (1989). 
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 Slutsats 

Kvalitetssäkringsarbetet i sociala projekt påverkas av de inblandade aktörerna med ursprung i 

rutiner hos de organisationer de representerar. För att komplettera kompetensen i projektet har 

drivande aktörer utökat nätverket med fler parter som kan täcka in ytterligare riskområden med 

sin kompetens och som har egna kvalitetssäkringsåtgärder inrättade. De problem sociala projekt 

står inför är ofta av komplex sort, och ett aktivt val av att ta in aktörer med annan kompetens 

har visat sig positivt för att uppmärksamma ytterligare riskområden och inrätta aktiviteter för 

förbättrad kvalitet. Då aktörer haft olika prioriteringar med utgångspunkt i olika 

kunskapsområden har ett större spann av barriärer inrättats, vilket den ensamma organisationen 

inte hade kunnat uppmärksamma och skapa. 

  

Eftersom olika intressenter i projekt besitter olika kompetens måste personer med olika 

bakgrund utveckla förståelse för varandras arbetsflöden och hitta vägar för kommunikation i 

syfte att integrera dessa arbetsflöden. Detta har visat sig vara en svårighet och 

kvalitetssäkringsarbetet försvåras eftersom kommunikationen blir bristfällig till följd av att 

språkförbistringar och tolkningssvårigheter uppstår mellan olika kompetensområden. För ett 

smidigt arbetsflöde är det av vikt att processer för det fortlöpande utvecklings- och 

kvalitetsarbetet inrättas.  

  

Det har framkommit tydliga skillnader i vad inblandade aktörer tolkar som tjänstens kvalitet 

och att detta är starkt länkat till aktörernas karaktär. Statliga institutioner månar om kvalitet på 

ett sätt dessa anser kvalitetsmässigt korrekt, medan andra aktörer med en vilja att utveckla 

civilsamhället betraktar kvalitet som till exempel större spridning och mättnad. Trots att aktörer 

i sociala projekt har en gemensam målbild av vad projektet bör uppnå, kan det inte garanteras 

att det finns en gemensam uppfattning och överenskommelse om vad ett kvalitetssäkringsarbete 

innebär. Olikartade uppfattningar om vad kvalitetssäkring är har visat sig ha en positiv inverkan 

för kvalitetssäkringsarbete i sociala projekt, då det leder till att fler riskområden 

uppmärksammas och täcks in i arbetet. De skilda uppfattningarna tycks dock även leda till att 

aktörerna bortprioriterar det arbete som för dom inte är av lika stor vikt. Då risker inte förebyggs 

eller genomarbetas i flera delar kommer det i att påverka arbetsflödet för andra aktörer. En 

avsaknad av genomarbetade processer i nätverket kring sociala projekt leder vidare till att vissa 

kvalitetssäkrande aktiviteter hamnar mellan olika aktörers ansvarsområden och arbetet med 

kvalitetssäkring blir ofullständigt. 
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Tydligt är att dimensionerna inte kan behandlas som från varandra fristående delar, utan arbetet 

och resultatet av kvalitetssäkring i en dimension är starkt länkat till hanteringen i andra 

dimensioner. Detta komplexa arbete speglar komplexiteten av problemen som aktörerna i 

sociala projekt samlas kring. För att arbetet med kvalitetssäkring skall bli fullständigt är det av 

vikt att aktörerna ser och förstår helheten, vilket inbegriper andra aktörers arbeten och 

prioriteringar. Finns en avsaknad av sådan förståelse hos aktörerna innebär det svårigheter för 

kvalitetssäkringsarbetet. 

6.1 Vidare forskning 

I denna studie har det framkommit att kvalitetssäkringsarbete är tydligt länkat till karaktär och 

organisationstyp hos de inblandade aktörerna. En undersökning som tydligare fokuserar på 

kommunikation mellan aktörer med skilda kompetenser i kunna ge en större förståelse för i 

vilka sammanhang kommunikationsproblem uppstår och därmed hur dessa kan överbryggas i 

sociala projekt. Vidare har det visat sig att vad ett kvalitetssäkringsarbete innebär inte är 

synonymt för samtliga aktörer i nätverket, utan att skilda uppfattningar kan finnas hos aktörerna 

bland annat beroende på om de drivs statligt och vilken organisationstyp de har. Att studera 

sociala projekt med andra sorters sammansättningar av aktörer kan därmed ge en bra grund i 

att förstå vilka karaktäristiska egenskaper i organisationerna som påverkar dess arbete med 

kvalitetssäkring. 

  

Den ekonomiska faktorn och dess påverkan för kvalitetssäkringsarbetet i sociala projekt är ännu 

inte utredd, vilket ger en grund för en undersökning av ett socialt projekt som även har 

ekonomiskt vinstdrivande intressen. En sådan studie skulle kunna visa på om det existerar 

samband mellan ekonomiska intressen och kvalitetssäkringsarbetets karaktär i sociala projekt. 

Detta skulle vara av vikt för förståelsen för hur det är möjligt att arbeta i projekt med andra 

drivkrafter och ge riktlinjer för hur ett kvalitetssäkringsarbete anpassas efter projekttyp. 

  

Denna studie omfattar endast aktörer direkt länkade till det aktuella projektet. Det hade även 

varit av intresse att undersöka hur sekundära led, såsom landsting, ambulanspersonal och 

hjärtstoppspatienten, påverkar och påverkas av kvalitetssäkringsarbetet. Detta för att se direkta 

resultat i slutledet av arbetet som genomförs eller uteblir. Detta skulle kunna bidra till 

ytterligare perspektiv på vad kvalitetssäkring innebär och vilka områden som bör prioriteras. 
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Seliussen, Morten, 2017-05-10, Zoom-intervju med video. 

Appendix A: Intervjufrågor - Fredman 

A1: Intervju 1 

Din roll 

 Berätta lite om dig själv 

 Vad är bakgrunden till att du arbetar i projektet? 

 Hur arbetar du i projektet idag? 

 Berätta om eventuella tidigare roller? 

Bakgrund 

 Varifrån kommer idén till projektet?  

 Hur gick projektet från idé till starten av ett projekt? 

 Vilka inblandade föreningar/företag/näringar/organisationer är med i projektet? 

 Vilka har varit projektledare/ansvariga för projektet? Personer och aktörer? 

http://www.umsalert.se/om-ums-se/


44 

 

 Vilka arbetsuppgifter finns i projektet? 

 Hur finansieras projektet?  

 Finns det några lönsamhetskrav på projektet? 

Nutid 

 Hur används SMSlivräddare idag? I vilken omfattning? Vilka regioner?  

 Vem eller vilka ansvarar för driften av systemet? Praktiskt? Juridiskt? 

 Kan du beskriva hur ni arbetar med Hälso- och sjukvårdslagen? 

 Vilka krav skulle du säga att lagen ställer på ert projekt och era funktioner? 

 Anser du att idén med projektet eller dess funktioner förändrats under projektets gång? 

Om ja, hur? 

 Vad är de framtida målen eller utopin med projektet? 

 Spridning 

 Ekonomi 

 Överlevnad 

SMSlivräddare 

 Berätta om vilka system ni kontrollerar?  

 Berätta om vem som kontrollerar över och vem som är ansvarig för vilka system? 

 Berätta hur ni kommunicerar mellan inblandade aktörer? 

 Har några brister i systemet uppmärksammats? Om ja, vilka och i vilken omfattning? 

 Vilka delar av systemet jobbar ni aktivt för att förbättra? Hur sker förbättringsarbetet? 

 Vilken del i systemet/kedjan anser du vara mest riskfylld? 

 

A2: Intervju 2 

Tekniska frågor 

 Vilken information skickas med i ett larm till en SMSlivräddare?  

 Applikationen är igång mellan 07-23, varför valde ni att sätta dessa tider? 

 I applikationen har man möjlighet att utföra testlarm som vi förstått det - vad är 

avsikten med detta?  

 Vad skulle du beskriva som kliniskt innehåll i applikationen? 

 Vilka tekniska komponenter driver systemet och hur fungerar dessa? 

 Hur ofta uppdateras systemet och vad baseras förändringar i systemet på?  

 Hur har ni arbetat med att göra det mindre problematiskt med versionsuppdateringar 

och skillnad mellan operativsystem? 

 Skulle du säga att det finns för säkerhetsåtgärder etablerade i systemet?  

Förbättringsarbete 

 Vilka enkätfrågor skickas ut till livräddaren efter utförd insats? 

 Hur använder ni forskningsresultaten i förbättringsarbetet? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut om något går snett? 

 Hur tycker du att kommunikationen mellan olika parter fungerar?  

 Får ni någon feedback från andra aktörer?  

 Vilka externa krav har ni på er? T.ex. från landsting och regioner? 

 Vilka parter har varit med och påverkat innehållet i applikationen? 

 Vilka faktorer har påverkat utformningen av tjänsten?  

 Var kommer riktlinjerna från kring när en SMSlivräddare ska larmas till plats eller 

inte? 

Övrigt 

 Vilka personer har varit viktiga för projektet?  
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 Vad har bolagets ordförande för arbetsuppgifter kopplat till SMSlivräddare?  

 Hur fördelas pengarna i projektet? 

 Sker någon uppföljning av patienten och dess anhöriga? 

 Får anhöriga information om att SMSlivräddare larmas till platsen? 

Appendix B: Intervjufrågor - Berglund  

Ellinor 

 Vad är din akademiska bakgrund? 

SAMBA 

 Hur hamnade du i SAMBA-projektet? 

 Vad innebär SAMBA-projektet? 

 Beskriv vad SAMBA-projektets mål är? Hur startade projektet? 

 Hur många arbetar med SAMBA och är du den enda som har en koppling till 

SMSlivräddare? 

 Hur ser arbetet ut i SAMBA-projektet idag? Riktlinjer? Externa krav? 

 Hur finansieras forskningsprojektet? 

 Vad tror om forskningsprojektet inför framtid? 

 Vilka forskningsfrågor ställs i projektet? 

 Vilka resultat har SAMBA nått/kommit fram till? 

 Vad gör man med de resultat som nås? 

 Har projektet förändrats under tiden du verkat i det? 

 Hur förs dokumentation i projektet? 

SMSlivräddare 

 Vilka personer eller aktörer som arbetar kring SMSlivräddare kommunicerar du med i 

arbetet med SAMBA? 

 Vilken roll har SAMBA-projektet för hur SMSlivräddare-tjänsten utvecklas? 

 Kliniskt innehåll?  

 Användarvänlighet? 

 Tekniskt? 

 Kan du ge några konkreta exempel på hur SAMBA-resultat påverkat tjänstens 

utformning? 

  

Appendix C: Intervjufrågor - Norrby  

Din roll 

 Vad arbetar du med på SOS Alarm? 

 Beskriv din roll i SOS Alarm för det som har med SMSlivräddare att göra 

Avtalet 

 Vad är bakgrunden till att ni skrivit det här avtalet?  

 Beskriv avtalet som finns mellan SOS Alarm och SMSlivräddare? (07-23?) 

 Vilka skyldigheter har parterna i avtalet? 

 Har ni regelbunden kommunikation parterna i avtalet? 

 Är avtalet påverkat av några externa krav på er eller SMSlivräddare? 

Arbetet med SMSlivräddare från SOS Alarms sida 

 Hur har implementeringen av tjänsten skett hos SOS Alarm? 



46 

 

 Vad innebär SMSlivräddare för det dagliga arbetet hos SOS Alarm? 

 Hur frekvent larmar ni till SMSlivräddare?  

 Hur bedömer ni att det är ett misstänkt hjärtstopp? 

 Har tjänsten förändrats sedan ni först började arbeta med den? I sådana fall, hur? 

 Sker något regelbundet förbättringsarbete? 

 Ger ni någon slags feedback på hur applikationen fungerar?  

 Får ni feedback på hur ni agerat och utfallet av situationen?  

 Vad har ni för externa krav på SOS Alarm? 

Mål och framtid 

 Har du några tankar kring hur er del av tjänsten skulle kunna förbättras? 

 Hur är den generella inställningen till detta projekt hos SOS Alarm? 

 

Kompletterande frågor (mailkontakt) 

 Får ambulanssjukvårdare information om en SMSlivräddare kallas till platsen? 

 Får uppringaren/den som larmar någon information om att SMSlivräddare kallas till 

platsen eller vem som kommer att hantera hjärtstoppet? 

 Får uppringaren någon information kring hur denne ska agera för att underlätta för SMS 

livräddaren?  

 Finns det några situationer av hjärtstopp då man bedömer att SMSlivräddare inte ska 

kallas till platsen? När? 

Appendix D: Intervjufrågor - Claesson  

SMSlivräddare 

 Beskriv din roll i bolagsstyrelsen? Hur kommer det sig att du sitter där?  

 Vad har styrelsen för roll i utformning av tjänsten? 

 Hur arbetar styrelsen konkret för att utforma tjänsten? 

 Hur använder du din kompetens för att påverka utformningen? 

 Med din kompetens kring HLR, vad finns det för förbättringsmöjligheter för 

SMSlivräddartjänst? 

 Vilka åtgärder krävs för att nå dit?  

HLR-rådet 

 Vilken roll har HLR-rådet för SMSlivräddare? 

 Hur sker kommunikation mellan parterna? 

 Vad har HLR-rådet för mål med utbildning av hjärt- och lungräddning? 

 För ni något register över de utbildade inom HLR? Får man något certifikat eller 

liknande för genomförd utbildning?  

 Annars: Finns det tankar på att införa något sådant? 

 Hur jobbar ni med säkerställa kvaliteten av utbildningen inom HLR? 

 Har ni något uppföljningsarbete av de utbildade? 

 Finns det några riktlinjer kring vem som får utföra HLR i olika sammanhang? 

 Finns det någon uppföljning av livräddarna som utfört HLR, och hur arbetar man i 

sådana fall med dessa?  

 Finns det några etiska riktlinjer för när HLR ska utföras?  
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Appendix F: Intervjufrågor - Seliussen 

Morten 

 Vi har läst att din titel är “VP Mobile Technology & Innovation”, vad innebär det? 

SMSlivräddare 

 Hur fick ni kontakt med SMSlivräddare? 

 Beskriv hur processen såg ut för att skriva ett avtal med SMSlivräddare efter att ni fått 

kontakt 

 Vad innebär det att ni är delägare i bolaget? 

 Vilka är inblandade i utvecklingen av tjänsten hos UMS och vilka roller har dessa? 

 Hur bestämdes hur applikationen skulle utformas?  

 Hur ser ert arbete med applikationen ut? 

 Hur prioriterar ni olika projekt? 

 Hur behandlar ni ett nytt uppdrag på en förbättring t.ex? 

 Testar UMS kvaliteten på applikationen? I sådana fall hur? 

 Jobbar ni med uppdateringar av applikationen?  

 Vad är de vanligaste skälen till uppdateringar av SMSlivräddarapplikationen? 

 Hur hanterar man tekniska buggar som upptäcks i den levererade applikationen? 

 Vilka kontakter finns mellan ert företag och SMSlivräddarbolaget? 

 Har kontakten mellan er förändrats något under tidens gång?  

 Hur upplever ni att kommunikationen mellan er och SMSlivräddare fungerar? 

 Vilka tekniska begränsningar har ni haft i utvecklingen av 

SMSlivräddarapplikationen? 

 


