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Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Claes Thorén som har varit ett stort 

stöd under arbetets gång. Vi vill också framföra ett tack till alla respondenter som gjorde vårt 
examensarbete möjligt och som generöst delade med sig av sina tankar och reflektioner med oss. 
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Sammanfattning  
 
E-hälsa och digitalisering blir allt mer en självklar del inom vården då samhället digitaliseras mer 
och mer. Regeringen har satt upp en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
e-hälsa och digitaliseringens möjligheter år 2025; Vision e-hälsa 2025. Syftet med denna studie 
är att undersöka hur enheten för e-hälsa i Region Uppsala arbetar med att informera, utbilda och 
motivera vårdgivare gällande e-hälsa och digitalisering, samt hur de förankrar regeringens 
uppsatta mål; Vision e-hälsa 2025. En kvalitativ studie har genomförts som bygger på 
dokumentanalyser och tre intervjuer med medarbetare på enheten för e-hälsa. Empirin har 
analyserats utifrån Weicks (1995) teori om meningsskapande. Slutsatsen är att enheten för 
e-hälsa har flera satsningar med syfte att informera, utbilda och motivera vårdgivare och de följer 
egenskaper från teorin när detta arbete sker. Bland annat använder de sig av ett webbaserat spel, 
eHälospelet, som utbildar vårdgivare till att nyttja digitaliseringens möjligheter. Ytterligare 
utbildas och motiveras vårdgivare genom e-tjänstelyftet där så kallade e-tjänstecoacher agerar 
ambassadörer för att våga använda nya tekniker och arbetssätt som har tillkommit vid 
digitaliseringen av vården. Vårdgivare informeras och motiveras även genom att ta del av 
information och framsteg i digitalisering via seminarier och nyhetsbrev. Visionen i sig är inget 
styrande dokument i arbetet med digitaliseringen men den finns där som inspiration. Enheten för 
e-hälsa i Region Uppsala jobbar inte aktivt med att förankra visionen i dagsläget. För att visionen 
ska kunna bli en viktigare del i arbetet behöver den brytas ner och skapa värde för varje 
vårdgivare. Vårdgivarna måste bli berörda för att vilja ändra arbetssätt och börja jobba för en 
förändring i verksamheten. 
 
 
 
Nyckelord: Region Uppsala, Vision E-hälsa 2025, E-hälsa, Digitalisering, Motivation 
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1. Inledning  
 
Nedan redogörs för bakgrund till studien, problemformulering, syfte samt forskningsfrågor. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens avgränsning samt disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter år 2025. Detta mål har formulerats i en vision; Vision e-hälsa 2025, som 
innebär att:  
 

“År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” 
(Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 

 
Visionen fokuserar framförallt på tre nyckelområden: regelverk, enhetligare begreppsanvändning 
och standardiseringsfrågor (eHälsomyndigheten, 2018). eHälsomyndigheten har som uppgift att 
uppfylla denna vision vilket innebär att “med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, 
verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, 
tillgänglig och säker” (eHälsomyndigheten, 2018). Handlingsplanen för visionen har regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram tillsammans. I handlingsplanen står det 
att en organisation har bildats för att följa upp visionen. I denna organisation ingår ett politiskt 
högnivåråd som i sin tur består av ministrar, ett nationellt råd med statssekreterare samt ett 
samordningskansli som eHälsomyndigheten har fått i uppdrag att bilda och koordinera i nära 
samverkan med bland annat SKL. eHälsomyndigheten samarbetar tillsammans med 
Socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. (eHälsomyndigheten 2018). 
Inera är ett företag som erbjuder kompetens inom digitalisering samt koordinerar, utvecklar och 
levererar digitala lösningar där vård och omsorg är dess kärnområde. Sedan mars år 2017 ägs 
Inera av SKL. I och med detta omfattar Ineras uppdrag även deras verksamhetsområden vilket är 
att öka tempot med digitaliseringen i samhället . Där ingår även regeringens mål om att Sverige 
ska vara bäst i världen år 2025 på att använda digitaliseringens möjligheter (Inera, 2019). 
 
E-hälsa är enligt socialstyrelsen “att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för 
att uppnå och bibehålla hälsa” där tre återkommande teman är kommunikation, tillgänglighet och 
verksamhet (eHälsomyndigheten, 2016). E-hälsa är ett erkänt område inom informatik och berör 
områden som e-recept, medicinteknisk utrustning och läkarkontakter online. Digitala verktyg 
används och information utbyts digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa (eHälsomyndigheten, 
2016). Begreppet e-hälsa är starkt förknippad med begreppet digitalisering. 
Nationalencyklopedin definierar digitalisering som “ett begrepp som innebär att material av 
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skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator”. I Sverige finns det sedan 2011 ett 
Digitaliseringsråd som ska driva digitaliseringen framåt i Sverige. De arbetar bland annat med att 
föreslå aktiviteter inom områden som e-hälsa (Nationalencyklopedin, 2019). I denna studie kan 
e-hälsa ses som en produkt av digitaliseringen. De områden inom sjukvården som digitaliseras 
blir e-hälsa.  
 
Regeringen sätter press på regionerna i Sverige med det högt uppsatta målet angående e-hälsa. 
Visionen tillsammans med digitalisering av sjukvården innebär därför att verksamheter ställs 
inför ett förändringsarbete. Region Uppsala är en av regionerna som är med i denna 
förändringsresa. Studien fokuserar på detta förändringsarbete tillsammans med hur mening 
skapas i en verksamhet. Det strategiska och operativa arbetet gällande visionen ställer krav på 
meningsskapande. Denna studie kommer därför handla om hur mening och förståelse skapas, 
och den bygger på ett fall av förändring i Region Uppsala. Studien kommer använda Weicks 
(1995) teori meningsskapande. 
 
Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. De ansvarar för frågor som berör hälso- och 
sjukvård, kultur, kollektivtrafik samt regional utveckling. Region Uppsala arbetar tillsammans 
med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa förutsättningar för 
hälsa, hållbarhet och utveckling för alla som lever och verkar i regionen. (Region Uppsala, 
2017c). 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
I och med regeringens vision och satsning står det klart att e-hälsa är ett ämne för framtiden. Idag 
sker de flesta bokningar av läkartider via nätet, vi har gått från pappersrecept till e-recept och 
journalsystemen är numera elektroniska. Trots detta finns stora utvecklingsmöjligheter för just 
e-hälsa (eHälsomyndigheten, 2016). 
 
Peter Graf, öron-näsa- halsspecialist och vd för vårdbolaget Tiohundra menar att det finns många 
utmaningar med digitaliseringen. Den största utmaningen, tillsammans med implementationen av 
nya arbetssätt, är att förändra läkares och övrig vårdpersonals attityd till e-hälsosatsningar 
(Wihlborg, 2016). Vidare förklarar han att ett viktigt första steg mot en lyckad implementation 
av e-hälsa är att utbilda hela personalen i nyttan av digitaliseringen. Detta för att få personalen på 
sin sida och kunna fortsätta med digitaliseringen. Motivationen ökar när personalen ser hur 
digitaliseringen förenklar vardagen. Personalen ska förstå hur tjänsten ska kunna lösa 
verksamhetens behov (Wihlborg, 2016). 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur enheten för e-hälsa i Region Uppsala arbetar med 
att informera, utbilda och motivera vårdgivare gällande e-hälsa och digitalisering, samt hur de 
förankrar regeringens uppsatta mål; Vision e-hälsa 2025. 

Forskningsfrågor 
 

 Hur ser de meningsskapande processerna ut när enheten för e-hälsa i Region Uppsala 
informerar, utbildar och motiverar vårdgivare när det kommer till e-hälsa och digitalisering?  

 
Hur ser de meningsskapande processerna ut när enheten för e-hälsa i Region Uppsala förankrar 

Vision e-hälsa 2025 hos vårdgivare?  
 
För att kunna besvara dessa frågor har en fallstudie av beskrivande karaktär genomförts. Den 
kommer bidra med kunskap om hur förankringen av en vision i en organisation går till samt hur 
anställda motiveras och hur ledningen kan öka deras acceptans gällande digitalisering av 
sjukvården. I denna fallstudie är organisationen Region Uppsala och visionen Vision e-hälsa 
2025, men målet är att studien ska kunna appliceras på valfri organisation med valfri vision. 
Studien utgår från teorin meningsskapande som ger oss de verktyg som behövs för att förstå vad 
som är viktigt för att kunna skapa mening i en organisation som är under förändring. Utifrån 
teorin har vi fått sju egenskaper att förhålla oss till vilka är: identitet, retrospektiv, medskapande i 
sociala miljöer, socialt, pågående process, ledtrådar och rimlighet. Mer om teorin i kapitel 3. 
 
Möjliga intressenter för denna studie är andra regioner i Sverige som kan ta del av studien och 
inspireras av Region Uppsalas arbete med e-hälsa. På så sätt kan de nyttja studien när de ställs 
inför eventuell digitalisering av sjukvård i deras regioner. Studien kan också ligga till grund för 
vidare forskning inom området. Tanken med denna studie är att den kan användas som underlag 
när en digitalisering ska genomföras, inte bara inom sjukvårdsområdet utan även inom andra 
områden. 
 
 

1.4 Avgränsningar  
 
Denna studie har avgränsats till Region Uppsala och ytterligare en avgränsning har gjorts till att 
undersöka hur de e-hälsoansvariga i Region Uppsala; enheten för e-hälsa, jobbar med att 
informera, utbilda och motivera vårdgivare och hur de förankrar visionen i deras arbete. Vi 
gjorde denna avgränsning eftersom vi har intresserat oss för visionen och digitaliseringen av 
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sjukvården. Valet av att avgränsa oss till Region Uppsala grundar sig i att regionen ligger i 
framkant vad gäller e-hälsa, Region Uppsala var till exempel först i Sverige med att visa 
journaler via nätet (Region Uppsala, 2017c). Region Uppsala valdes även på grund av dess 
tillgänglighet och eftersom vi kom i kontakt med chefen på enheten för e-hälsa i Region Uppsala. 
Chefen ställde sig positiv till intervju och kunde dessutom ordna flera intervjuer med andra på 
avdelningen. En avgränsning dras också till vårdgivares attityder till e-hälsa och digitalisering av 
vården. För att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa måste det finnas social acceptans hos 
vårdgivare enligt Wihlborg (2016).  
 
 

1.5 Disposition  
 
Uppsatsen är uppdelad i åtta avsnitt: inledning, litteraturstudie, teori, metod, resultat, analys och 
diskussion, slutsats, källförteckning och bilagor. I kapitel två presenterar vi tidigare studier och 
forskning som berör studiens ämnen. Vidare i kapitel tre beskrivs det ramverk som utgör teorin 
för arbetet och som ger en bakgrund till studiens praktiska moment. Tidigare forskning med 
samma teori redovisas även. I kapitel fyra beskrivs valda metoder; teoretisk och empirisk ansats, 
empirisk bakgrund, datainsamlingsmetodik samt metodik för kodning och dataanalys. Kapitel 
fem redovisar resultaten av datainsamlingen; dokumenten och intervjuerna tillsammans med 
analys samt diskussion av resultaten utifrån vald teori. I kapitel sex dras en slutsats av studien 
och frågeställningarna besvaras. Källor till litteratur, artiklar och andra dokument som har 
använts i studien återfinns i kapitel sju. Slutligen i kapitel åtta presenteras bilagor till studien, så 
som intervjumall.   
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om olika ämnen och fenomen som studien berör 
vilka är förändring och digitalisering i organisationer, e-hälsans förutsättningar, attityder och 
motivation vad gäller e-hälsa samt implementering av e-hälsa.  
 
 

2.1 Digitalisering i verksamheter  

 
Enligt Chirico Willstedt och Snellman (2016) är den viktigaste faktorn bakom 
välståndsutvecklingen och den stigande levnadsstandarden i Sverige den teknologiska 
utvecklingen. En anledning till digitaliseringen inom många verksamheter är att information 
finns tillgängligt digitalt i allt större utsträckning. Datorer som används för att behandla 
informationen har blivit mer förekommande och kraftfulla. Detta tillsammans med digitala 
system har lett till att nya produkter, tjänster och beteenden uppstått i olika verksamheter. 
Förändringen sker samtidigt som det finns ett stort antal utmaningar i den globala ekonomin. Det 
är därför viktigt att politiken utformas så maximal nytta kan dras av digitaliseringens möjligheter 
(Chirico Willstedt & Snellman, 2016). 
 
Digitalisering är inget nytt fenomen. Tvärtemot har digitalisering pågått i organisationer sedan 
1950-talet och är ett resultat av den tekniska utvecklingen och den ökande populationen. För att 
konkurrera på marknaden krävs det ofta av organisationer att de digitaliserar sina verksamheter 
(Heavin & Power, 2018, 38-39). Det finns flera fördelar med att nyttja digitala lösningar för 
organisationer. Det kan vara både möjliggörande och effektivt för dem och samhället i sig, dock 
har digitalisering en tendens att skapa nya problem. I och med att organisationer tillämpar nya 
digitala teknologier kan det motvilligt medföra nya digitaliseringsprocesser (Heavin & Power, 
2018, 43). 
 
Enligt Sundberg (2017) spenderar svenska myndigheter cirka 46,5 miljarder kronor på 
informationsteknologi i Sveriges offentliga sektor där en stor mängd är avsedd för digitalisering. 
Sundberg (2017) konstaterar att användningen av informations- och kommunikationsteknik inom 
offentlig sektor inte alltid bidrar med de nyttoeffekter som utlovas, utan kan istället leda till ett 
förlorat förtroende hos allmänheten och förlorade skattemedel. Troligtvis beror detta på frånvaro 
av strukturerade och transparenta beslutsprocesser (Sundberg, 2017). 
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2.2 Organisationer i förändring 
 
Under de senaste två decennierna har betydande och ofta traumatiska förändringar ökat kraftigt i 
organisationer (Kotter, 2012, 3). Förändringsinsatser har gjorts för att ge stöd i 
förändringsarbetet, däremot har förändringen misslyckats i alltför många situationer. Burnes och 
Jackson (2011) hävdar att cirka 70% av alla organisationsförändringar misslyckas utifrån vad 
som inledningsvis avsågs. Detta beror på att organisationer inte har det holistiska 
tillvägagångssättet som krävs för att få igenom förändringen där åtta vanliga misstag har 
identifierats (Kotter, 2012, 3). För att skapa vägledning för chefer i organisationer har Kotter 
(2012) utvecklat en implementeringsmodell med åtta steg. Modellen ska öka organisationers 
chanser att genomföra lyckade förändringar och kommer att hålla i framtiden eftersom 
organisationer är under kontinuerlig förändring. Sammanfattningsvis menar Kotter att 
individerna i organisationen måste se förändringen som ett behov och att det är bråttom. Denna 
föreställning sker med hjälp av en stark grupp av effektiva människor som besitter 
förändringskompetens och kan vägleda samt klargöra för individerna vad förändringen bidrar till 
och att förändringen uppfylls genom att utveckla en vision för det. En kraftfull förändring sker 
genom att dela visionen och se till att alla individer i organisationen strävar och jobbar mot 
samma mål. Det är också viktigt att skapa delmål som får firas för att individerna ska kunna 
prestera ytterligare. Innan nästkommande delmål kan uppfyllas är det viktigt att vara uthållig och 
låta det tidigare delmålet bli verklighet. Förankring av förändringen måste även ske i 
organisationens kultur eftersom alla individer måste förstå sambandet mellan nya beteenden och 
organisatoriska framgångar. På så sätt undviker individer att gå tillbaka till gamla arbetssätt 
(Kotter, 2012, 22-24). 
 
 

2.3 E-hälsans krav på ny teknisk kunskap och motivation 
 
Den snabba utvecklingen av e-hälsa ger stora möjligheter för en bättre sjukvård men ställer också 
krav på nya teknologier som måste implementeras vilket kan vara en utmanande process 
(Andersson, Hollmark, Lefevre Skjöldebrand & Lindblad, 2015, 57) . Enligt Andersson et al. 
(2015, 57) tar det generellt 17 år för ny kunskap att implementeras. Studier från olika delar av 
världen har visat på liknande resultat och problem som har uppstått vid implementation av ny 
teknologi; driftskompatibilitet, användbarhet och reglerande problem. En av de utmaningar som 
digitaliseringen och implementering av nya teknologier inom sjukvården i Sverige ställs inför är 
social acceptans bland patienter, anhöriga och vårdgivare. Acceptans för det nya systemet är en 
förutsättning för en lyckad implementation. Även om den tekniska kunskapsnivån hela tiden 
ökar är teknisk färdighet ändå aktuellt och en kritisk aspekt för implementation av IT-system. 
Den tekniska kunskapen som användaren besitter påverkar attityden mot ett nytt system, och för 
att maximera användandet av systemet måste det därför spegla användarens tekniska färdigheter 
(Andersson et al. 2015, 57-60). 
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Andersson et al. (2015) resonemang stärks av World Health Organization (2013, 21) som menar 
att sjukvårdspersonal behöver utöka sin kompetens och motivation; “undoubtedly, more health 
professionals are needed with new competencies and motivation to serve the needs of society”. 
Studier visar att meningsfull användning är den viktigaste faktorn för att tillämpa teknologi, och 
användningen av nya teknologier kräver därmed nya arbetsmetoder i verksamheten (Andersson 
et al. 2015, 61). Sjukvårdspersonal måste se en fördel med digitaliseringen och inse att teknik 
kan ge support för effektiv och säker sjukvård samt för interaktion med patienter (Barret, Cooper 
& Dowding, 2015, 299).  
 
Blandade känslor existerar hos sjuksköterskor i Sverige gällande paradigmskiftet av 
digitaliseringen inom svensk sjukvård samt användning av e-hälsotjänster (Hörnsten, Isaksson, 
Larsson, Orre, Schimmer & Öberg, 2017). Sjuksköterskorna anser att e-hälsa är en spännande 
utveckling, dock ansträngande och problematisk i praktiken. De problematiserar implementation 
av digitala system då tid samt färdigheter saknas och de menar att integreringen av systemet sker 
alldeles för snabbt för att hinna lära sig. Nya rutiner och arbetssätt tillkommer och sjuksköterskor 
känner sig överbelastade av extrauppgifter som till exempel att ständigt behöva göra 
systemuppdateringar samt behöva logga ut från vissa system för att kunna logga in på andra 
system. Sjuksköterskor menar att de själva var tvungna att lära sig systemet genom användning 
istället för att få en skräddarsydd utbildning. Utvecklingen av e-hälsa gör att svenska 
sjuksköterskor numera känner sig som administratörer snarare än sjuksköterskor, samt att 
utvecklingen försämrar patientrelationer och förhindrar en säker sjukvård. (Hörnsten et al. 2017) 
 
 

2.4 Implementation av e-hälsa 
 
Trots att e-hälsa betraktas som ett löfte för att förbättra vården har e-hälsa inte fått en stor 
spridning i primärvården. En märkbar anledning är att det finns hinder vad gäller interoperativa 
tekniska infrastrukturer för e-hälsa (Henket, Hermens, Oude Nijeweme - d’Hollosy & Van 
Velsen, 2018, 1090). Interoperabilitet handlar om att få flera system eller komponenter att 
samverka med varandra, såsom att utbyta information och kunna använda den (Berre, Elvesæter, 
Hahn & Neple, 2006, 409). Däremot har det skett lyckade implementeringar av digitala verktyg i 
organisationer. Ett exempel på detta är implementationen av e-recept i Sverige. Öhlund (2017) 
använder sig av denna implementeringen som en fallstudie i sin undersökning. En faktor som 
ledde till en snabb och kontinuerlig tillväxt av e-recept var att e-recept accepterades av alla 
inblandade aktörer, däribland patienter, läkare och apotekare (Öhlund, 2017, 129). Läkare och 
apotekare anpassade sig snabbt till digitaliseringen och ändrade sitt arbetssätt. Andra faktorer var 
förmågan att övertala beslutfattande personer, upphålla trovärdigheten för teknologin och införa 
utbildning anpassad till landstingen och dess lokala behov. Detta kunde vara till exempel teknisk 
medvetenhet om hur en upptäcker problem med e-recepten (Öhlund, 2017, 130). 
Implementeringen av e-recept karaktäriseras av två delar; utveckling av 
organisationsmekanismer när det uppstod ett behov av dem samt idéen om långsiktigt samarbete, 
detta tillsammans bidrog också till framgång (Öhlund, 2017, 129). 
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3. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel presenteras den teori som ger stöd till studiens analys. Kapitlet inleds med att 
presentera Weicks (1995) teori om den meningsskapande processen. Vidare redogörs för de sju 
egenskaper som meningsskapande bygger på (Weick, 1995, 17-62). Vi har valt att tillämpa 
Weicks teori för att förstå hur enheten för e-hälsa i Region Uppsala skapar mening hos 
vårdgivare och verksamheter i den rådande digitaliseringen.  Meningsskapande användes vid 
utformningen av respektive intervju och dess egenskaper kom till användning när vi kodade 
intervjuerna i dataanalysen för att ta fram olika teman. 
 
 

3.1 Meningsskapande 
 
Meningsskapande i förhållande till organisationer är ett erkänt teoretiskt perspektiv. För att 
beskriva perspektivet använder vi oss av Karl E. Weicks teori från 1995. Konceptet för 
meningsskapande handlar om att individer med aktiva medel konstruerar förnuftiga händelser 
samt strukturerar upp sådant som är okänt. Individer ställer sig frågor som “vad ska struktureras 
upp?”, “hur det ska struktureras upp? och “varför ska det struktureras upp?” (Weick, 1995, 4).  
 
När meningsskapande appliceras till individerna i en organisation handlar det om att skapa ny 
mening till förändrade eller nya situationer, organisationer eller andra miljöer. Detta genom att få 
en förståelse och förklaring till något som individen ännu inte har en uppfattning om (Weick, 
1995, 4). Den meningsskapande processen som sker vid nya situationer eller förändringar ger 
således individen ny förståelse för dennes framtida beslut och agerande (Weick, 1995, 15). Med 
sådan kunskap kan förutsättningarna förbättras för en framgångsrik organisationsförändring 
(Weick, 1995, 4).  
 
Enligt Weick (1995, 188) är meningsskapande något som alla individer går igenom när en 
förändring sker i deras omgivning, men bara för att en grupp individer går igenom samma 
förändring betyder inte det att de skapar samma mening. Detta beror på att individerna är olika 
och har olika identiteter. Meningsskapande kan också ske för organisationen i sig vilket uppstår 
när det sker en interaktion mellan flera individer.  
 
Enheten för e-hälsa går igenom ett förändringsarbete i och med digitaliseringen av vården och de 
behöver skapa ny mening för den nya situationen. Den meningsskapande processen kommer att 
påverka individerna i verksamheterna i deras beslut och agerande. Individerna behöver få en 
förståelse för förändringen för att kunna vara medskapande till mening i verksamheten. Den 
meningsskapande processen skapar således förutsättning för att få igenom en framgångsrik 
digitalisering av vården. Vi anser därför att denna teori lämpar sig för vår studie.  
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Weicks (1995) teori om meningsskapande har använts i vetenskapliga studier och artiklar i flera 
år. Nedan redogörs för ett urval av studier och hur meningsskapandet appliceras i dem, detta för 
att stärka teorins giltighet och applicerbarhet i vår studie.  
 
Ericsson (2010, 77) använder teorin meningsskapande i sin studie där han svarar på frågan “hur 
kan organiseringen av det regenerativa arbetet förstås?”. Frågeställningen ställs på ett antal 
vårdavdelningar på ett sjukhus. Ericsson (2010) menar att processen vid meningsskapande 
påverkas av och är kopplade till bland annat relationer, roller, symboler och ledtrådar. Aktören 
och dennes egna inflytande är centralt i detta resonemang. Meningsskapande handlar om hur 
aktörer konstruerar händelser och ger dem mening samt hur mening skapas och vilken mening 
som skapas i syfte att förstå, i detta fall, organisationen (Ericsson, 2010, 74). 
 
Henfridsson (1999, 2) använder sig av meningsskapande för att undersöka hur IT-artefakter 
anpassas vid förändring av organisatoriska omständigheter. Henfridsson menar att människor 
associerar och tillskriver subjektiva meningar till IT-artefakter, och på så sätt skapar ett 
meningsfullt sätt att använda artefakterna. Vidare menar Henfridsson (1999, 35-36) att 
meningsskapande förutsätter att IT-artefakter blir användbara i specifika organisatoriska 
situationer genom individernas aktiviteter och deras upplevda betydelse av IT. Flera teoretiska 
ramverk har används i tidigare studier för att förstå IT-anpassning, däremot menar Henfridsson 
att valet av det meningsskapande perspektivet beror på att det bygger på flera olika intellektuella 
källor och bidrar på så sätt med större förståelse för IT-anpassning. 
 
I en avhandling av Mantere (2000) redogör han för implementation av strategi ur en 
organisatorisk psykologisk synvinkel. Fokus ligger på att förstå hur kultur och tolkning kan 
påverka implementationen av strategin (Mantere, 2000). Vidare i avhandlingen redogörs för 
Weicks (1995) teori meningsskapande. Weick (1995, 1-8.) menar att meningsskapande handlar 
om skapandet lika mycket som den handlar om upptäckten. Det är inte bara en process där 
miljön ska tolkas utan också en process att skapa miljön i sig, det handlar om författande och 
tolkning (Mantere, 2000, 65).  
 
 

3.1.1 Meningsskapandets sju egenskaper 
 
Enligt Weick (1995, 17-62) skapas mening när sju olika egenskaper integreras under den 
meningsskapande processen. Egenskaperna kan tillsammans representeras som en enda sekvens 
av aktiviteter i meningsskapandet, dock kan vissa utelämnas under processens gång. 
Tillsammans kan de nyttjas för att förstå den meningsskapande processen, hur den fungerar och 
var meningsskapande kan misslyckas. Nedan redogörs för respektive egenskap; identitet 
(personal identity), retrospektiv (retrospect), medskapande i sociala miljöer (enactment), socialt 
(social context), pågående process (ongoing projects), ledtrådar (salient cues) och rimlighet 
(plausibility). 
 
Identitet: Weick (1995, 20) menar att den meningsskapande processen grundar sig i ett 
identitetsarbete; individen identifierar omgivningen utifrån sin identitet. Identiteten är avgörande 

13 



 

för identifiering av omgivningen på samma sätt som omgivningen är avgörande för individens 
identitet. Ericsson (2010, 76) menar att individens upplevda tillhörighet påverkar den mening 
och innebörd som skapas. Enligt Weick (1995, 20) omarbetas identiteten kontinuerligt varefter 
interaktion med andra individer sker som sedan formar och påverkar individen. Det är först när 
individen har full kännedom om sig själv som individen kan skapa mening i omgivningen.  
 
Retrospektiv: Enligt Weick (1995, 24-26) försöker individer skapa mening om en rådande 
situation genom att se tillbaka i tiden för att finna en situation som redan ägt rum och som kan 
jämföras med den nuvarande situationen. På så sätt kan individen, med hjälp av retrospektivitet, 
förstå vad som sker i nuet genom uppfattningen och förklaringen till den tidigare situationen. Vid 
den tidpunkt då bakåtblickandet sker, är omgivningen betydande i och med att individen och 
dess uppfattning av situationen formas och påverkas av vad som sker i omgivningen (Weick, 
1995, 24-26). Individer är alltid medvetna om deras tidigare erfarenheter vilket betyder att 
meningsskapande alltid bygger på retrospektivitet (Mantere, 2000, 67).  
 
Medskapande i sociala miljöer: Individen skapar mening för en situation som existerar i dess 
omgivning, och den meningsskapande processen utgår från att individer agerar i situationer 
innan den skapar mening. På så sätt menar Weick att individen är medskapande till omgivningen 
(Weick 1995, 30-31). När individer uppfattar en situation påverkar detta hur individen agerar. 
Agerandet påverkar omgivningen och omgivningen i sin tur påverkar hur individen uppfattar 
situationen. Den meningsskapande processen kan därmed ses som en cirkelliknande process 
(Weick 1995, 36). Henfridsson (1992, 36) menar att det är genom människors uppfattningar av 
betydelsen för IT-artefakten som den blir användbar i ett sammanhang och därmed skapar 
mening. 
 
Socialt: Den meningsskapande processen präglas även av det sociala samspelet och inte bara 
genom en individ (Mantere, 2000, 68) Weick (1995, 39-41) menar att interaktioner med andra 
individer gör att individen får en förståelse för situationer. Meningsskapandet är betingat av 
andra då individen tolkar hur andra individer agerar och beter sig och anpassar sitt eget agerande 
därefter. Tolkningarna är därmed avgörande för hur individen skapar mening och får förståelse 
för en situation. Informationsutbyte och kommunikation inom organisationen kan påverka 
individens föreställning av organisationen, om dess normer och värderingar vilket i sin tur 
påverkar individens agerande (Weick, 1995, 39-41).  
 
Pågående process: Den meningsskapande processen är en ständigt pågående process då den inte 
har en början eller ett slut (Mantere, 2000, 69; Weick, 1995, 43). Anledningen till detta är att 
individen hela tiden behandlar ett kontinuerligt flöde av händelser och situationer. Dessutom 
använder individen sina tidiga erfarenheter för att förstå nuvarande skede, och som i sin tur kan 
användas i framtida situationer för att underlätta meningsskapandet (Weick, 1995, 49).  
 
Ledtrådar: Individer har en benägenhet att söka efter så kallade ledtrådar kring den nya 
situationen som påminner om tidigare erfarenheter (Weick, 1995, 50). Vad som betraktas som en 
ledtråd beror på kontext och kultur (Mantere, 2000, 70). Ledtrådarna agerar som små frön för 
meningsskapande och stödjer på så vis tolkningen för vad som har hänt och individen agerar 
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utifrån det (Mantere, 2000, 70; Weick, 1995, 109). Med andra ord är ledtrådar essentiellt för 
meningsskapandet. 
 
Rimlighet: Weick (1995, 56) menar att eftersom individer oftast tolkar situationer på olika sätt 
kan det vara svårt att finna precision. Agerandet bygger mer utifrån vad som är rimligt snarare än 
vad som är riktigt. Om individen anser att uppfattningen är rimlig kommer individen handla 
utifrån det, vilket kan vara riskfyllt för följderna om individen har tolkat fel. Däremot behöver 
det inte vara riskfyllt att agera efter rimlighet eftersom meningsskapande inte måste grundas i 
vad som faktiskt är riktigt . Ericsson (2010, 77) menar att meningsskapande med andra ord 
handlar om att skapa sammanhållning och förståelse för hur saker och ting hänger ihop och på så 
sätt vad som upplevs som rimligt.  
 
Vi tolkar teorin som att när en verksamhet genomgår ett förändringsarbete påverkas processen av 
dessa egenskaper. Beroende på omständigheterna och individerna i verksamheten kommer 
förändringsarbetet och meningsskapandet se annorlunda ut. Egenskaperna påverkas av varandra 
och är kopplade till varandra. För att genomföra ett förändringsarbete på bästa sätt bör dessa 
egenskaper beaktas. Egenskaperna och deras betydelse ska användas som verktyg för att skapa 
mening.  
 

  

15 



 

4. Metod  
 
I detta kapitel redovisas den teoretiska och empiriska ansatsen, forskningsprocessen, 
datainsamlingsmetodiken och metodiken för kodning och dataanalys. Studien bygger på en 
kvalitativ fallstudie som baseras på intervjuer och dokumentanalyser. 
 
 

4.1 Teoretisk och empirisk ansats  
 
Vi har valt att genomföra en fallstudie som är av den beskrivande typen och resulterar i kvalitativ 
data. Fallstudien utgår från ett samtidsperspektiv. Anledningen till att vi har valt fallstudier är att 
fallstudier ger en djup och detaljerad beskrivning av en viss situation (Oates, 2006, 142). Målet 
med fallstudien är att beskriva Region Uppsalas arbetssätt för att informera, utbilda, och 
motivera vårdgivare i nuläget angående e-hälsa och digitalisering samt ge en detaljerad analys 
för hur de förankrar Vision e-hälsa 2025. Nedan beskrivs de karaktärsdrag en fallstudie har och 
hur de appliceras i vår studie (Oates, 2006, 142). 
 

● Fokus på djup, inte bredd: 
Studiens mål är att undersöka och förklara arbetsprocesser i Region Uppsala och därför 
krävs en detaljerad och tydlig undersökning vilket kräver fokus på djup snarare än bredd. 
Dessutom passar studien in under detta kriterium eftersom ett mindre urval av tre 
personer har intervjuats. 

● Holistisk undersökning: 
Studien fokuserar på hur Region Uppsala arbetar med att informera, utbilda och motivera 
vårdgivare till användandet av till exempel digitala verktyg samt nya arbetssätt, och hur 
detta speglas i förankringen av visionen. Med andra ord - hur mindre och flera processer 
kan bidra till något större. 

● Flertal källor och metoder: 
Intervjuer har genomförts med personer som har olika positioner i organisationen och 
som därmed bidrar med flera perspektiv på hur de jobbar med e-hälsa, Vision e-hälsa 
2025 och den förändringsarbetet i verksamheterna, och blir på så vis mer representativt 
för undersökningen. Dessutom har fem dokument analyserats. Tillsammans påverkar 
dessa metoder och källor studiens tillförlitlighet. 

● Naturlig miljö:  
Intervjuerna har skett på intervjuobjektens arbetsplats som är Region Uppsalas 
huvudkontor i centrala Uppsala vilket är deras naturliga miljöer. 

 
Efter val av syfte och avgränsning för denna studie ansåg vi att dokumentanalys är ett bra 
komplement till intervjuerna för att få en tydligare bild om hur Region Uppsala arbetar utifrån 
politiskt uppsatta mål, strategier och handlingsplaner. Dokumentanalys är en benämning för att 
samla in, bearbeta och tolka olika dokument (Bengtsson, Hjorth, Sandberg & Thelander, 1998, 
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65). Detta görs för att få förståelse för beteende i specifika miljöer, i detta fall, i Region Uppsala. 
Resultaten analyseras sedan med hjälp av Weicks (1995) teori meningsskapande.  
 
Denna studie är av typen interpretivism. Interpretivism handlar om att undersöka och förstå den 
underliggande sociala kontexten i till exempel ett informationssystem. Denna paradigm har 
applicerats i vår studie eftersom vi har undersökt en social värld. Vi har inte utformat en hypotes 
som ämnar att försöka bevisa eller motbevisa en teori, istället är det en tolkande och explorativ 
studie. Interpretativa studier handlar om att identifiera, undersöka och förklara hur alla faktorer i 
en specifik miljö är relaterade eller oberoende av varandra (Oates, 2006, 292). 
 
 

4.2 Forskningsprocess  
 
Första tiden under forskningsprocessen gick framförallt åt till att samla in data och tidigare 
forskning. I och med att vi inte hade mycket kunskap inom ämnet krävdes det att vi la mycket tid 
på att fördjupa oss inom ämnet via eHälsomyndighetens hemsida, Region Uppsalas hemsida och 
andra relaterade dokument och artiklar. Därefter planerade vi intervjuerna genom att boka in dem 
och utforma intervjumallen. Varje intervju transkriberades och kodades. Under denna period 
började vi även sammanställa, koda och analysera dokumenten som användes. Till sist 
analyserades resultatet och empirin, analysen och diskussionen började formas. Kapitel 4.3 och 
4.4 redogör för en mer detaljerad förklaring av metodiken för insamling, kodning och dataanalys.  
 
 

4.3 Datainsamlingsmetodik  
 
Denna studie utgår från kvalitativa metoder. För att ha en bra grund att stå på har vi till en början 
valt att nyttja tidigare forskning och dokument för att definiera begrepp och fenomen rörande 
e-hälsa och digitalisering, samt beskriva Region Uppsala som organisation. Datainsamlingen 
bygger främst på semistrukturerade intervjuer men också på dokumentanalyser. Genom att 
undersöka tidigare forskning har det underlättat förarbetet av intervjuerna. Vi har utformat 
semistrukturerade intervjuer som är intervjuer där frågor är förberedda men beroende på hur 
samtalet utvecklas kan frågorna komma att ändras. Semistrukturerade intervjuer ger dessutom 
den intervjuade möjlighet att tala fritt och öppet. Vi har kunnat ställa mer komplexa frågor och få 
en en djupare förståelse för fenomenet och sedan besvarat vår frågeställning (Oates, 2006, 188). 
Vi anser att andra typer av datainsamlingsmetoder inte kommer kunna generera lika detaljerad 
data som intervjuer och dokumentanalys. Enkäter kommer till exempel inte på samma sätt kunna 
ge rika och djupa svar och vi kan inte heller räkna med samma engagemang från deltagarna som 
vid intervjuer.  
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4.3.1 Intervjuer  
 
Inför intervjuerna har ett förarbete inletts. Vi har samlat in data, såsom material från aktuella 
organisationer och myndigheter, som till exempel eHälsomyndigheten, och analyserat detta. 
Vidare har vi formulerat frågor och strukturerat upp dem inför kommande intervjuer (Oates, 
2006, 189). Vi har bett om samtycke för inspelning av intervjuerna och de har fått bestämma om 
de ska vara anonyma eller inte. Att spela in under intervjun underlättar då vi kan lägga större 
fokus på samtalet och låta det flyta på naturligt, dessutom underlättar det vid transkriberingen av 
intervjun. Risken för felcitering och att missa viktig information minskar också. Intervjuobjekten 
godkände att nämnas vid namn i studien men vi valde ändå att anonymisera dem eftersom vi 
anser att deras roller är det som är intressant och givande i detta sammanhang. Intervjuerna 
skedde på deras arbetsplatser. Vi räknade med att de planerade frågorna kunde ändras under 
intervjun. Intervjumallen återfinns i kapitel 8. 
 
 

Urval 
Tre personer från enheten för e-hälsa i Region Uppsala intervjuades. Urvalsprincipen som ligger 
till grund för valet av intervjuobjekt är “centralitet”, personer som är “centralt placerade” har 
valts (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towins och Wängnerud, 2017, 267). Utifrån denna princip, 
tillsammans med tips från chefen på enheten bestämdes vilka som skulle intervjuas. Tanken var 
att de olika personerna tillsammans skulle ge en representativ bild av enheten som helhet, då de 
alla har olika arbetsuppgifter och olika bakgrunder. Det finns ingen satt gräns för hur många 
personer som bör intervjuas i denna typ av studie. Däremot behöver inte fler intervjuer 
genomföras när det redogörs för vad som gäller i en viss organisation på ett källkritisk trovärdigt 
sätt (Esaiasson et al. 2017, 267). Vi anser att vi har gjort detta i och med att chefen anser att 
dessa personer ger en representativ bild av organisationen och att ett annat intervjuobjekt inte såg 
någon mening med att intervjua fler personer från enheten. Vi anser oss ha uppnått en teoretisk 
mättnad efter tre intervjuer. Det har inte framkommit nya relevanta aspekter inom området vi 
undersöker efter dessa tre intervjuer. Teoretisk mättnad är ett krav som ska uppfyllas för att det 
kan anses ha genomförts tillräckligt många intervjuer (Esaiasson et al. 2017, 268). Resultatet 
kommer dock inte endast bestå av dessa intervjuer utan vi har kompletterat med dokumentanalys. 
Det går att argumentera för att fler intervjuer borde gjorts för att stärka denna studie och dess 
trovärdighet, vilket vi har haft i åtanke. Kriterierna ovan tillsammans med studiens omfattning, 
och det faktum att enheten för e-hälsa endast består av nio personer, har vi gjort bedömningen att 
tre intervjuobjekt räcker. 
 

“Chefen” (förkortas CH) 
Den första intervjun gjordes med chefen för enheten för e-hälsa i Region Uppsala. Intervjun 
pågick i en timme och 30 minuter på Region Uppsalas kontor. Hela samtalet spelades in och det 
antecknades samtidigt. Chefen är kommunikatör i botten men har jobbat med utveckling av 
system i IT-branschen de senaste tio åren. Det är på den vägen chefen tillslut hamnade på Region 
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Uppsala där hon sedan tre år tillbaka arbetar som chef på enheten. Tidigare fanns ingen enhet, 
utan hon fick uppdraget att starta upp den. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att koordinera, 
samordna och skapa förutsättningar för verksamheten och dess genomförande av politiskt tagna 
beslut och uppdrag. Hon har även ett nationellt uppdrag som går ut på att världsbevaka, och 
tillsammans med alla regioner och landsting, på nationell nivå via Inera, jobba med 
gemensamma prioriteringar gällande utveckling av digitalisering och e-hälsa. Utöver detta är hon 
även ansvarig och objektägare för ett så kallat objekt som heter Invånartjänster e-hälsa och är ett 
kluster av system som finns i förvaltningen. (CH, 2019) 
 

“Verksamhetsutvecklaren” (förkortas VU) 
En intervju gjordes även med en verksamhetsutvecklare på enheten för e-hälsa. Intervjun gjordes 
på Region Uppsalas kontor och pågick i cirka 45 minuter. Han har arbetat på Region Uppsala i 
fyra år varav ett år på denna enhet. Han är utbildad sjukgymnast och har tidigare jobbat på 
Primärvården som numera heter Nära vård och hälsa. Där jobbade han med e-hälsofrågor och 
verksamhetsutveckling men har innan dess jobbat kliniskt som sjukgymnast på primärvården, 
akademiska sjukhuset och även i hemsjukvården. Verksamhetsutvecklaren har alltid haft ett 
intresse för att utveckla verksamheter och det tillsammans med hans kliniska bakgrund ledde till 
det han jobbar med idag. Ett projekt han leder inom Region Uppsala idag är Nära vård online 
som handlar om att erbjuda en ny digital ingång till första linjens vård. 
 

“Strategen” (förtkortas ST) 
En e-hälsostrateg på enheten för e-hälsa i Region Uppsala intervjuades också. Intervjun hölls på 
Region Uppsalas kontor och pågick i en timme och 16 minuter. Strategen är utbildad psykolog 
men har sedan 20 år tillbaka kommit in på IT-spåret. Hon jobbade tidigare med IT på Hälso 
habiliteringen som numera heter Avdelningen närvård och hälsa i 20 år. Hon jobbade bland 
annat med att driva projekt såsom datoriserade patientjournaler. Efter att hälsohabiliteringen 
genomgick en omorganisation fick hon en ny tjänst på enheten för e-hälsa. Hon har jobbat nära 
verksamheten i flera år vilket är en värdefull tillgång på enheten. Ett projekt som strategen jobbar 
med idag är eHälsospelet, ett spel som har i syfte att utbilda vårdpersonal. 
 
 

4.3.2 Dokumentanalys 
 
Intervjuerna har kompletterats med dokumentanalys. Dokumenten utgör aktuella dokument från 
Region Uppsala, eHälsomyndigheten och Regeringen. Dokumentanalys är lämpligt då det kan 
användas för att få en tydligare förståelse av viktiga begrepp och fenomen samt Region Uppsalas 
arbetsprocesser och strategier. Två av dokumenten som har analyserats har kommit från chefen 
då hon ansåg dom vara relevanta för studien. Dessa dokument nämns även i intervjuerna vilket 
bekräftar och stärker betydelsen av dem. Det tredje dokumentet är en bilaga till regeringsbeslutet 
om vision e-hälsa 2025 och har stor betydelse i denna studie. De två sista dokumenten har 
bidragit med information om projekt som nämns i intervjuerna. Alla dessa dokument har valts då 
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de anses komplettera intervjuerna på ett bra sätt. Det går att argumentera för att flera dokument 
borde ha analyserats för att ge en bättre grund för studien. Men även här har vi valt att avgränsa 
oss till dessa dokument då de vi gör bedömningen att flera dokument inte hade bidragit med mer 
kunskap inom detta område. Vi anser oss ha uppnått den så kallade teoretiska mättnaden efter 
dessa dokument (Esaiasson et al. 2017, 268). 

Vision e-hälsa 2025 
Detta dokument är hämtat från eHälsomyndighetens hemsida och är en bilaga till regeringsbeslut 
2016-03-10 nr III:2. Det är utgivet av eHälsomyndigheten och har godkänts av regeringen och av 
SKLs styrelse. Regeringen och SKL har besultat att ställa sig bakom Vision e-hälsa 2025 som 
ersätter och bygger vidare på strategin från 2010. Visionen ska sedan följas upp av 
handlingsplaner som ska förtydliga insatser som gjorts. (Socialdepartementet och Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2016) 

Målområden, insatser och uppföljning 2017-2018 
Detta dokument erhölls från chefen på enheten för e-hälsa. I dokumentet Målområden, insatser 
och uppföljning 2017-2018 utgivet av Region Uppsala redogörs för en strategi för digital 
utveckling och e-hälsa i Region Uppsala. Dokumentet ska ge en översikt av mål, insatser och 
uppföljning av digital utveckling och e-hälsa under 2017-2018. Insatserna grundas i Region 
Uppsalas strategi för digital utveckling och e-hälsa (2017-02-15, § 9) som Regionfullmäktige 
beslutade den 15 februari 2017 (Region Uppsala, 2017a). Dokumentet har tagits fram för att få 
en konkret och summerad bild av vad som ska genomföras år 2017-2018 och tydliggör hur de 
olika uppdragen och insatserna är kopplade till varandra. Den redogör även för hur uppdragen 
och insatserna konkret ska följas upp och hur dessa är en del av strategins fem målområden med 
tillhörande utvecklingsfokus. (Region Uppsala, 2017a). 

Strategi för digital utveckling och e-hälsa i Region Uppsala 
Detta dokument erhölls från chefen på enheten för e-hälsa. Dokumentet redogör för 
digitaliseringens betydelse i samhället. En bakgrund till regionens arbete och visioner redovisas 
samt syftet med strategin som läggs fram. Slutligen redogörs det för de olika målområden samt 
dess utvecklingsfokus. (Region Uppsala, 2017b)  

Digitalisering - 2018  
Denna powerpoint är utgiven av Region Uppsala år 2018 och finns tillgängligt efter en sökning 
på “e-tjänstelyftet region uppsala”. Denna används i studien för att ge mer information om 
e-tjänstelyftet och dess syfte.  

E-hälsa och digitalisering i Region Uppsala 

Detta är ett nyhetsbrev utgivet av Avdelningen för digitaliseringen från april 2019. Nyhetsbrevet 
används i studien för att ge bakgrund och information om eHälsospelet. Nyhetsbreven från 
Avdelningen för digitaliseringen ska belysa vad som händer inom digitaliseringen i Region 
Uppsala.  
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4.4 Metodik för kodning och dataanalys 
 
Efter insamlingen av data har en kvalitativ dataanalys genomförts för att kunna besvara våra 
frågeställningar. I och med att studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer och 
dokumentanalys kommer den insamlade datan vara av icke-numerisk karaktär. Oates (2006, 
266-277) påstår att sådan typ av karaktär lämpar sig bättre för kvalitativa undersökningar än 
kvantitativa.  
 
För att få ut så mycket och så detaljrik information som möjligt från intervjuerna och 
dokumenten har de kodats och transkriberas i olika steg, vilket har skett iterativt. Första steget 
var att dela in datan i olika kategorier; irrelevant data, relevant data och beskrivande data (Oates, 
2006, 268). Den irrelevanta datan analyserades inte vidare i och med att den måste vara 
applicerbar för studien och våra frågeställningar. Däremot har den beskrivande datan bidragit till 
bättre kunskap och förståelse om personerna vi intervjuat och om Region Uppsala som helhet. 
Den relevanta datan som har samlats in är den data vi har gjort en analys på för att kunna besvara 
våra frågeställningar. Den relevanta datan tillsamman med den beskrivande datan har sedan 
analyserats genom att först undersöka intervjuerna och dokumenten och därefter kategorisera 
dem i nyckelord. Vi har definierat följande nyckelord: intervjuobjektets roll, digitalisering, 
förändring, Vision e-hälsa 2025, motivation, IT/tekniskt, Region Uppsalas verksamhet, Region 
Uppsalas arbete, lagar/politik, attityd kring digitalisering, eHälsospelet, e-tjänstelyftet och 
patientjournaler. Nyckelorden har grupperats med andra nyckelord till olika teman. Exempelvis 
kan ett tema bestå av nyckelorden Vision e-hälsa 2025, motivation och Region Uppsalas 
verksamhet. De teman som dataanalysen resulterade i är: Region Uppsalas arbete, förändring i 
organisation och Vision e-hälsa 2025, vilka ligger till grund för hur vi har utformat empirins 
struktur och rubriker. Vidare har analysen kunnat utvinna mönster och relationer mellan temana 
och ge tydlig överblick av materialet. 
 
Utifrån de resultat som analysen gett kan vi utforma en teori för undersökningen som helt och 
hållet stödjer sig på studiens empiriska data (Oates, 2006, 274). Detta kallas för en induktiv 
forskningsprocess där vi som forskare har ett öppet sinne och drar slutsatser från den insamlade 
datan för att kunna besvara frågeställningarna (Oates, 2006, 269).   
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5. Empiri och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och dokumenten. Empirin har 
sammanfattats och delar har kompletterats med citat för att stärka sammanfattningen. De är 
uppdelade i tre teman; Region Uppsalas e-hälsoarbete och digitalisering av vården, E-hälsa och 
digitalisering - ett förändringsarbete i verksamheterna samt Region Uppsalas arbete med Vision 
e-hälsa 2025. Dessa teman utgör rubrikerna 5.1, 5.2 och 5.3. För varje tema finns ett antal 
underrubriker som hör till temat. Efter varje underrubrik redovisas en analys av empirin. Kapitlet 
avslutas med sammanfattning av analysen. 
 
 

5.1 Region Uppsalas e-hälsoarbete och digitalisering av vården 

5.1.1 Kort bakgrund om Region Uppsala  
 
Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som bland annat ansvarar för frågor som berör 
hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik samt regional utveckling. Dess strategiska 
utvecklingsmål är: en region för alla, en nyskapande region och en växande region. Region 
Uppsala var först i Sverige med att erbjuda möjligheten att läsa sin journal på nätet. Deras mål är 
att de ska fortsätta vara ledande i Sverige när det kommer till e-hälsa (Region Uppsala, 2017c). 
Regionfullmäktige har beslutat att anta en strategi och ett uppdrag för digital utveckling och 
e-hälsa 2017-2018 som ska vägleda och stödja dem i förvaltandet och utvecklingen av 
e-hälsoarbetet. Region Uppsala har fått tre miljoner kronor för genomförandet av detta uppdrag 
(Arodén Arvidsson, 2017). I Region Uppsala finns det idag en avdelning för digitalisering där en 
digitaliseringsdirektör har rekryterats. Avdelningen har uppdrag för alla Region Uppsalas 
verksamheter, men hälso- och sjukvård utgör 85 % av Region Uppsalas verksamhet. Dessa 
verksamheter är allt från Akademiska Sjukhuset och Enköpings lasarett till primärvården och 
vårdcentralerna. I denna avdelning finns två olika enheter, en mot e-hälsa och en mot IT. På 
enheten för e-hälsa jobbar det i dagsläget nio stycken personer med olika roller. Enhetens arbete 
bygger på till exempel hälso-sjukvårdslagen och patientdatalagen i grunden, och råder under 
nuvarande politiska styre. (Arodén Arvidsson, 2017). 
 
 

5.1.2 Enheten för e-hälsans roll i Region Uppsala 
 
När chefen fick uppdraget att starta upp en enhet för e-hälsa i Region Uppsala fanns en önskan 
hos henne att koppla enheten till hälso- och sjukvårdsavdelningen på en övergripande nivå. Hon 
upplevde att det saknades en verksamhetsförankring, det vill säga, att digitalisering och e-hälsa i 
sig inte endast handlar om IT utan också om verksamhetsutveckling. Det handlar mycket om att 
förändra arbetssätt. På så sätt ville hon arbeta nära verksamheten, och att enheten skulle skapa 
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förutsättningar för digitalisering och e-hälsa gentemot och tillsammans med verksamheterna. 
Hon ser en styrka i att enheten dels består av medarbetare som har en klinisk bakgrund eftersom 
de förstår verksamheten, men att det också behövs bred kompetens kring kommunikation, 
verksamhetsutveckling samt IT för de system och tjänster som dem jobbar med. (CH, 2019) 
 
Strategen menar att enheten för e-hälsa i Region Uppsala har som uppdrag “att skapa möjligheter 
för vården att använda, eller få tillgång till olika digitala tjänster” (ST, 2019). De jobbar med att 
informera, utbilda, samordna och koordinera de olika verksamheterna och deras arbete. Ansvaret 
ligger hos cheferna vad gäller om e-tjänsterna används eller inte på en viss avdelning då de måste 
vara de drivande (ST, 2019). Chefen tillägger att de skapar förutsättningar genom att koordinera 
och driva övergripande projekt inom området såsom att sluta avtal med leverantörer, 
upphandlingar, se till att infrastruktur och teknik finns på plats och är säker. Enheten för e-hälsa 
har inget beslutmandat utan ska skapa förutsättningar för verksamheter att kunna genomföra 
politiskt tagna beslut och uppdrag när det kommer till digitaliseringen. Det finns förutsättningar 
som enheten för e-hälsa inte råder över som till exempel de juridiska utmaningarna (CH, 2019). 
 
Chefen (2019) menar att enheten för e-hälsa fungerar som en brygga mellan politiken och 
verksamheten. Det finns en regionplan och budget som de ska förhålla sig till och som ger en 
riktning för vad som behöver prioriteras. Dessutom finns det en strategi kring digitalisering och 
e-hälsa som pekar ut riktning genom fem olika målområden med tillhörande utvecklingsfokus. 
Strategierna kopplas till handlingsplaner som sen blir verksamhetsprojektplaner som följs upp 
ute i verksamheterna. Enheten för e-hälsa ansvarar för att förtydliga den röda tråden bland alla 
dessa planer, strategier och budgetar för att verksamheten ska få förutsättningar att genomföra 
det som förväntas av dem. Därefter följer enheten upp vad som sker i verksamheterna kring 
utveckling och progress av digitalisering och e-hälsa (CH, 2019). Enligt chefen (2019) är målet 
att digitaliseringen och användningen av e-tjänster i större utsträckning ska prioriteras samt bli 
en självklar del i verksamhetsutvecklingen och ett medel för att förbättra och effektivisera 
verksamheten gentemot vården och även patienterna.  
 
Strategi för digital utveckling och e-hälsa inom Region Uppsala ska ge riktning, stödja och 
vägleda regionens digitala utveckling. Detta genom att definiera vad digitalisering och e-hälsa är 
och vad det ska bidra med och tydliggöra den röda tråden från strategi till verkställighet. Den ska 
också beskriva strategiska målområden och tydliggöra respektive målområdes utvecklingsfokus 
(Region Uppsala, 2017b). 
 
 

Analys  
Enligt Weicks (1995, 36) teori om meningsskapande är individen medskapande till omgivningen 
och beroende på hur individer uppfattar en situation kommer den agera olika. Chefen tolkar 
situationen som att det behövs en verksamhetsförankring. Hennes tolkning påverkar hur hela 
enheten arbetar. I och med att enheten består av individer med olika bakgrunder och kunskaper 
kommer de påverka och forma varandras identiteter genom sociala interaktioner (Weick, 1995, 
39-41). På så sätt formas alla individer på enheten och skapar mening för enheten och även för 
verksamheterna de jobbar med. 
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Det finns förutsättningar som enheten inte kan påverka, exempel på detta är lagarna de måste 
följa. De juridiska förutsättningarna begränsar dem i hur de ska realisera alla beslut. Det är 
avgörande hur de väljer att tolka dessa lagar då Weick (1995, 36) menar att tolkningar kommer 
påverka meningsskapandets process vilket i detta fall är digitaliseringsarbetet av vården. 
Politikernas beslut påverkar individerna och omgivningen i enheten för e-hälsa. 
 
Chefens resonemang går i linje med vad som sägs i strategin. Strategin syftar till att “tydliggöra 
den ”röda tråden” från strategi till verkställighet, ansvar och roller” (Region Uppsala, 2017b). 
Chefen (2019) menar med att enheten ska agera den “röda tråden” och vara med från idé till 
implementation. På så sätt stämmer strategin och chefens syn på deras arbete överens med 
varandra. De ska hjälpa till med att implementera strategierna i verksamheterna, från politiska 
beslut till implementeringar ute i verksamheterna. De ska också förtydliga vad som ska 
prioriteras vilket underlättar i verksamheterna hos individerna. Därmed kan de på ett lättare sätt 
finna precision för hur de ska agera i olika situationer vilket är i enlighet med egenskapen 
rimlighet (Weick, 1995, 56). Med en tydligare vägledning är det större chans att individerna 
tolkar den rådande situationen på liknande sätt och agerar på ett sätt som ligger i linje med målet 
(Weick, 1995, 39-41). På så sätt kan de i verksamheterna agera och handla utifrån vad de anser 
är rimligt men som också speglar sig med politiska beslut och mål. 
 
Begreppen e-hälsa och digitalisering ska definieras för att stödja och vägleda Region Uppsalas 
arbete. Detta är en viktig del i meningsskapandet då fria tolkningar av begreppen kan leda till 
riskfyllda konsekvenser enligt Weick (1995, 56). Med strategin finns det något att förhålla sig till 
och individen vet hur den ska tolka situationen och kommer agera i linje med det. Det kommer 
påverka det sociala samspelet då individerna förhoppningsvis kommer agera och bete sig 
liknande kring just digitaliseringen (Weick, 1995, 39-41). 
 
 

5.1.3 E-tjänstelyftet - ett steg mot en mer digitaliserad verksamhet 
 
Målet med e-tjänstelyftet är att se e-hälsa som en naturlig del i den dagliga vården. I ett 
dokument utgivet av Region Uppsala (Region Uppsala, 2018) från en nätverksträff redovisas att 
medarbetare och chefer ska via e-tjänstelyftet:  

● känna och förstå den nytta som e-tjänster ger för invånarna och verksamheten, 
● känna sig trygga i hur befintliga e-tjänster fungerar,  
● kunna använda e-tjänsterna,  
● känna till metoder för att anpassa arbetssätt till digitala förutsättningar 
● känna till och få hjälp av lokala e-tjänstecoacher som har kompetens i digitalt 

förändringsarbete 

(Region Uppsala, 2018) 
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E-tjänstelyftet gjordes för att utbilda en e-tjänstecoach på varje avdelning som fick ett uppdrag 
att koordinera avdelningen och vara mer kunnig kring digitaliseringen. Chefen har utbildat fler 
än 200 e-tjänstecoacher som ska vara ambassadörer för att våga använda nya arbetssätt och som 
ska kunna hjälpa andra kring digitalisering och e-hälsa i dess verksamhet (CH, 2019). Under 
utbildningen fick de blivande e-tjänstecoacherna information om hur de ska jobba med 
förbättringsarbeten, hur de kan använda olika tekniker samt utbildning i 1177 vårdguidens 
e-tjänster och vad Region Uppsala har att erbjuda. De fick uppgifter att göra som sedan 
återkopplades i gruppen. E-tjänstelyftet gick bra men det gav dock inte den effekt som enheten 
önskade (ST, 2019). Strategen menar att den kritiska faktorn i detta fall är cheferna på varje 
avdelning som behöver vara mer delaktiga, “det är en sån här kritisk faktor, att få digitala chefer” 
(ST, 2019). Cheferna är de som måste driva detta vidare, till exempel att komma med förslag på 
digitala lösningar eller kurser för personal. Det måste skapas möjligheter på arbetsplatsen ute i 
vården, och pengar och tid måste investeras (ST, 2019). Bättre resultat har visats när 
verksamhetschefer har deltagit i utbildningar än när verksamhetschefen inte har varit engagerad 
eller involverad i utbildningar. På grund av detta jobbar enheten på att lyfta in e-hälsa, 
digitalisering och förändringsledning i Region Uppsalas egna chef- och ledarskapsprogram. 
Ledarskapsprogrammen är organiserade sedan tidigare (CH, 2019). Verksamhetsutvecklaren 
anser att det krävs mer fokus på digitaliseringens påverkan på hälso- och sjukvården i 
utbildningar för professioner inom vården; “för det är det väldigt sparsmakat med idag” (VU, 
2019),  
 
Ett målområde och dess utvecklingsfokus från dokumentet Målområden, insatser och 
uppföljning 2017-2018 är:  
 
Införande och kompetensutveckling 

- Öka personalens kunskap om e-hälsans och digitaliseringens möjlighet 
- Inrätta övergripande och verksamhetsnära stödstrukturer som stödjer införande och 
verksamhetsutveckling 
- Främja en bättre arbetsmiljö med digitaliseringens möjlighet 

 
(Region Uppsala, 2017a) 
 
 

Analys 
Enligt Weick (1995, 39-41) präglas meningsskapande av det sociala samspelet mellan individer. 
Interaktioner mellan individer gör att de får en förståelse för olika situationer. E-tjänstelyftet är 
ett exempel på hur enheten har försökt skapat förståelse för digitaliseringen för individer i en viss 
situation. E-tjänstecoacher har utbildats och informerats angående digitaliseringen för att fungera 
som samordnare och kunnig inom området. Genom interaktioner med andra individer i 
verksamheten, vårdgivare, bidrar e-tjänstecoacherna till meningsskapande då de påverkar dem att 
förstå digitaliseringen i verksamheten.  
 
Vidare redogör Weick (1995, 39-41) att tolkningar är avgörande för hur individer skapar mening 
och förståelse för en situation. Strategen (2019) hävdar att den kritiska faktorn i detta arbete har 
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varit cheferna, “det är en sån här kritisk faktor, att få digitala chefer”. Beroende på hur cheferna 
hade tolkat informationen och situationen kring e-tjänstelyftet hade de agerat olika. Att införa 
digitalisering i ledarskapsprogrammen är ett steg mot att få mer engagerade chefer när det 
handlar om digitalisering.  
 
De uppsatta målen införande och kompetensutveckling samt samverkan och samarbete går att 
koppla till e-tjänstelyftet. Syftet med e-tjänstelyftet var framförallt att få de inblandade att känna 
till och förstå e-tjänsterna som finns tillgängliga. Enheten för e-hälsas arbete går därför att knyta 
till Region Uppsalas mål.  
 
 

5.1.4 eHälsospelet - ett sätt att motivera vårdgivare med hjälp av spel 
 
I ett nyhetsbrev från april 2019 utgivet av Avdelningen för digitalisering i Region Uppsala 
redogörs för eHälsospelet. Spelet handlar om 1177 vårdguidens e-tjänster och är ett interaktivt 
lärandestöd där tanken är att det ska informera, inspirera och instruera. Region Uppsala har 
samverkat med Region Skåne där Region Uppsala har nyttjat Skånes eHälsospel och sedan 
anpassat det efter Region Uppsalas verksamhet för att använda det som ett verktyg för att öka 
kompetensen inom området. eHälsospelet riktar sig framförallt till medarbetare och ledare i 
vårdförvaltningarna men det kommer finnas tillgängligt för alla att spela. (Avdelningen för 
digitalisering, 2019) 
 
eHälsospelet är ett spel med utbildningsfilmer med tillhörande frågor som har utvecklats för att 
utbilda vårdgivare i att kunna se användbara e-hälsotjänster, hur de fungerar och ge förståelse om 
varför vården måste digitaliseras. Dessa e-hälsotjänster är i huvudsak 1177 vårdguidens 
e-tjänster som till exempel webbtidbokning och journaler via nätet. Spelet kommer lanseras i maj 
på https://ehalsospelet.regionuppsala.se. (ST, 2019). Strategen (2019) beskriver att personalen 
ska kunna logga in, på valfri plats, kolla på avsnitt och svara på några frågor. Spelet riktar sig 
främst till vårdpersonal men alla kan spela och titta på filmerna. Chefen tror att fler skulle spela 
spelet om verksamhetschefer lyfter det på arbetsplatsträffar och uppmanar andra att spela spelet 
(CH, 2019). 
 
Två målområden och dess utvecklingsfokus från dokumentet Målområden, insatser och 
uppföljning 2017-2018 är:  
 
Införande och kompetensutveckling 

- Öka personalens kunskap om e-hälsans och digitaliseringens möjlighet 
Styrning och samordning 

- Öka nyttjandet av standardiserade metoder och verktyg för att analysera, designa, 
kommunicera, upphandla, utveckla, förvalta och avveckla digitala tjänster och produkter  
Samverkan och samarbete 
- Samarbeta med kommunerna för gränsöverskridande e-hälsolösningar 

 
(Region Uppsala, 2017a) 
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Analys  
eHälsospelet går i linje med de mål och utvecklingsfokus som har tagits fram. Region Uppsala 
valde att samverka med Region Skåne vilket tyder på att Region Uppsala är öppna för att 
samarbeta utanför gränserna (Region Uppsala, 2017a). Syftet med spelet är att bidra till att öka 
personalens kunskap kring e-hälsa och digitalisering. Även denna del är ett exempel på hur det 
sociala samspelet skapar meningsskapande (Weick, 1995, 39-41). Informationsutbyte och 
kommunikation inom organisationen påverkar individens föreställning av organisationen, dess 
normer och värderingar (Weick, 1995, 39-41). eHälsospelet är ett tydligt exempel på hur enheten 
för e-hälsa jobbar med att informera, motivera och utbilda vårdgivare angående digitaliseringen. 
 
eHälsospelet kan vara ett sätt att hitta ledtrådar i den nya situationen; digitalisering av 
sjukvården. Individer har benägenhet att söka efter ledtrådar om den nya situationen (Weick, 
1995, 50). Region Uppsala har valt att använda eHälsospelet som ett läromedel för bland annat 
vårdgivare för att förstå den nya situationen vad gäller digitalisering. 
 
 

5.1.5 Nära vård online - en ny digital ingång till första linjens vård 
 
Det finns en nationell målbild för första linjens vård som är framtagen av Inera som samtliga 
regioner och landsting har ställt sig bakom. Med första linjens vård menas till exempel 
vårdcentraler, när- och akutmottagningar och 1177.se. Målbilden handlar om hur första linjens 
vård ska utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Idag finns det både system och 
vårdverksamheter som inte är interoperabla till andra system och vårdverksamheter. (VU, 2019) 
 
Verksamhetsutvecklaren leder ett projekt inom regionen som heter Nära vård online och han 
menar att det är ett konkret exempel på att realisera och närma sig Ineras målbild. Nära vård 
online erbjuder en ny digital ingång till första linjens vård genom att kontakta 
sjukvårdsrådgivningen via textbaserad kommunikation och därefter fylla i formulär innan ett 
fysiskt besök görs. Förutom chatt-baserad kommunikation finns det möjlighet att kunna skicka 
bilder och ha videomöten, och därefter få läkarbedömning i samma digitala flöde. Processen blir 
därmed sammanhållen och all information följer med från första kontakt digitalt till fysisk 
kontakt på en vårdcentral exempelvis. Från och med den 15:e maj 2019 ska denna tjänst finnas 
tillgänglig. (VU, 2019) 
 
Enligt verksamhetsutvecklaren (2019) hade de intressanta diskussioner inom förvaltningen vad 
gäller utbildning för vårdgivare inför användningen av tjänsten. De valde tillslut att starta upp 
tjänsten som en ny ingång med hjälp av 1177 vårdguiden, sjuksköterskor och läkare som tycker 
att digitalisering av sjukvården är roligt, utvecklande och utmanande vilket 
verksamhetsutvecklaren menar sänker tröskeln för att komma igång. Verksamhetsutvecklaren 
(2019) tror att deras intresse för digitaliseringen tillsammans med leverantören är 
framgångsfaktorn för Nära vård online. För att hitta dessa sjuksköterskor och läkare undersökte 
de intresset via chefsleden i förvaltningarna, på 1177 vårdguiden och genom att beskriva 
projektet på ST-läkarseminarier och distriktläkardagar. Av drygt 300/400 allmänna specialister 
och läkare i primärvården i Uppsala var det ungefär ett dussin som var intresserade, vilket 
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verksamhetsutvecklaren menar var tillräckligt många för testa Nära vård online. Utbildningen 
bestod av två delar. Leverantören för det system som testas hade en genomgång för 
professionerna kring hur plattformen och systemet fungerar. Sedan hölls en utbildning för 
sjuksköterskorna om deras journalsystem då de använt ett annat tidigare. De fick testa systemen 
praktiskt genom fiktiva patientfall och även testa det nya arbetssättet i sin helhet. Utöver detta 
finns det tillfällen för drop in för de som behöver mer träning. (VU, 2019) 
 
Två målområden och dess utvecklingsfokus från dokumentet Målområden, insatser och 
uppföljning 2017-2018 är: 
 
Inkluderande invånare/patienter 

- Erbjuda digitala vårdmöten 
- Utveckling av nya e-tjänster 

Samverkan och samarbete 
- Medverka till samordning av 

• förbättrad teknisk och semantisk interoperabilitet 
• utveckling av gemensamma e-hälsotjänster 

 
(Region Uppsala, 2017a) 
 
 

Analys 
Inera och Region Uppsala delar samma mål om att vården ska utnyttja digitaliseringens 
möjligheter där Nära vård online är ett sätt att uppfylla detta mål (Region Uppsala, 2017a). Nära 
vård online inkluderar patienter och gör dem delaktiga i deras vård genom att erbjuda dem 
digitala vårdmöten. Tjänsten bidrar dessutom till att skapa interoperabilitet mellan 
verksamheterna och systemen eftersom all information nu samlas på ett och samma ställe och 
flera verksamheter och system gemensamt utnyttjar en och samma tjänst vilket speglar ett 
målområde; förbättrad teknisk och semantisk interoperabilitet (Region Uppsala, 2017a). 
 
Ericsson (2010, 76) hävdar att individens upplevda tillhörighet påverkar meningen som skapas. I 
detta fall valdes individer som upplevde digitaliseringen som roligt och utvecklande, vilket tros 
vara en framgångsfaktor i detta projekt. Alla inblandade var intresserade av digitaliseringen och 
villiga att testa ett nytt arbetssätt (VU, 2019). Individer identifierar omgivningen utifrån sin 
identitet (Weick, 1995, 20), om individen känner att digitaliseringen är en viktig del kommer det 
påverka omgivningen och skapa mening för verksamheten, vilket det gjorde i detta fall.  
 
 

5.1.6 Metoder för att skapa motivation för digitalisering 
 
Enheten för e-hälsa arbetar med en metod, tjänstedesign, som handlar om att identifiera behov 
och utgå från patientens perspektiv eftersom de vill på ett systematiskt sätt involvera patienterna 
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och vårdpersonalen i utvecklingen. Idékraft är en annan metod som är framtagen tillsammans 
med Region Uppsala Innovation där de tittar på hur de kan hitta rutiner för att fånga upp idéer 
bland personer från verksamheten, tjänstemannasidan eller politiken, och arbeta med dem på 
olika sätt. Detta för att skapa bättre förutsättningar för digitalisering. Chefen anser dock att de 
kan bli bättre på att ge patienter och vårdpersonal större inflytande i digitaliseringen av vården 
och att det blir en självklar del. (CH, 2019) 
 
Enheten för e-hälsa försöker motivera och uppmuntra vårdpersonalen genom nyhetsbrev som 
visar på vad som har åstadkommits i verksamheten och kommunicerar och informerar via deras 
intranät. De vill lyfta fram de goda exemplen och stärka engagemanget på så sätt. De bjuder även 
in till seminarier där det diskuteras om digitalisering och e-hälsa. Chefen anser att det är viktigt 
att de uppmuntrar och firar mer och att det handlar om att visa vad som görs i verksamheterna, 
vilka förändringar som sker och den progress som har gjorts. Ofta märks inte progressen eller 
nyttoeffekterna i verksamheterna förrän resultaten har förmedlats uppifrån. Därför är det viktigt 
att hitta bättre metoder och mäta och påvisa resultaten som har åstadkommits. (CH, 2019) 
 
Verksamhetsutvecklaren (2019) menar också att det är viktigt att få med personalen, 
verksamheten och medarbetarna i medskapandet till förändringen utifrån sina, verksamheternas 
och patienternas behov. Patienterna skulle behöva vara medskapare i ännu större utsträckning. 
Han menar att de är dåliga på att involvera patienter och invånare i utvecklingen. Det viktigaste 
är att börja med att identifiera behoven, då finns förutsättningen för att faktiskt lyckas förändra 
någonting och där har personalen en avgörande del (VU, 2019).  
 
Ett målområde från dokumentet Målområden, insatser och uppföljning 2017-2018 är: 
 
Inkluderande invånare/patienter 
 
(Region Uppsala, 2017a) 
 

Analys 
Idékraft är ett exempel på hur Region Uppsala jobbar med att fånga upp ideér bland personer i 
verksamheten. Tjänstedesign handlar om hur de ska identifiera behov utifrån patientens 
perspektiv (CH, 2019). Båda projekten är olika sätt att försöka involvera olika intressenter i 
arbetet. Däremot problematiserar chefen och verksamhetsutvecklaren det faktum att patienter 
och vårdpersonal inte är tillräckligt involverade i utvecklingen av digitalisering av vården. Detta 
motstrider ett av Region Uppsalas målområden inkluderande invånare/patienter (Region 
Uppsala, 2017a). Som verksamhetsutvecklaren själv uttrycker det är identifieringen av behov 
kritiskt för att kunna lyckas med förändringen av verksamheten (VU, 2019). 
 
När individen känner sig delaktig i förändringen kan de förstå situationen bättre och agera på ett 
visst sätt. Hur individen agerar i en situation påverkar i sin tur omgivningen (Weick, 1995, 36). 
Om individen agerar på ett sätt som visar att digitaliseringen är en viktig del och värderas i 
organisationen påverkar det i sin tur hela organisationen. Nyhetsbreven och seminarierna är 
exempel på hur enheten väljer att kommunicera och förmedla deras värderingar och hoppas på 
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att det inspirerar individerna i verksamheten att skapa mening med hjälp av det. Enligt Weick 
(1995, 39-41) kan informationsutbyte och kommunikation inom verksamheten påverka 
individens föreställning av verksamheten. Därför är det viktigt att de på enheten jobbar med att 
informera och utbilda verksamheterna när det kommer till digitaliseringen. 
 
 

5.2 E-hälsa och digitalisering - ett förändringsarbete i verksamheterna  

5.2.1 Förutsättningar och utmaningar med digital utveckling av vården 
 
I dokumentet Strategi för digital utveckling och e-hälsa beskrivs digitaliseringen som den enskilt 
starkaste förändringsfaktorn i samhället. E-hälsa är en viktig del av digitaliseringen och Region 
Uppsala ska vara ledande inom e-hälsa i Sverige. Ledorden i detta dokument är att “det digitala 
ska vara standard”. För att detta ska kunna uppnås ska digitaliseringen bli det naturliga 
arbetssättet i hälso- och sjukvården, för medarbetare men också för patienter. Vidare ska 
förändringstakten öka genom att stärka implementeringen och tillämpningen av digitala verktyg 
och tekniker i hälso- och sjukvården och även i Region Uppsalas övriga verksamheter. (Region 
Uppsala, 2017b) 
 
Chefen (2019) hävdar att Region Uppsala är i ständig förändring och strävar hela tiden för att 
göra saker och ting lite bättre. Organisatoriska förändringar kräver också förändringar i 
arbetssätt. Dessutom är förändringar från politiken noterbar i och med att det kan bli nytt 
politiskt styre var fjärde år, dock kan förändringen var mindre synlig ute i verksamheten.  
 
Chefen (2019) menar att digitaliseringen inte går att undvika och skulle vi se tillbaka på 
2000-talet i framtiden kommer detta vara digitaliseringens tid. Stora utmaningar uppkommer i 
samband med digital utveckling av vården. Det finns inte alltid förutsättningar och möjligheter 
att arbeta i den takt som önskas, eller möjligheten att kunna ställa om i verksamheterna och 
använda nya arbetsmetoder. Den största utmaningen är att det finns ett gap mellan möjligheter i 
systemstöd och tjänster och i vilken takt det går att införa dem i relation till mottagarförmågan i 
verksamheten (CH, 2019). Gapet identifierades snabbt och särskilda insatser krävs för att minska 
gapet. Insatserna handlar dels om kunskaps- och kompetensstöd vid införandet för att kunna 
jobba med nya arbetssätt. När medarbetare tvingas lägga tid på omställningen, som är en stor 
utmaning, uppstår en frustration och chefen anser att “kommunikation och ledarskap är a och o” 
(CH, 2019). Det krävs också ett mod för att våga öppna nya dörrar för att testa nya arbetssätt och 
stänga dörrar till de gamla. Chefen (2019) anser att de inte kan göra annat än att våga testa och 
utvärdera, och annars göra om det. Hela processen sker iterativt.  
 
Även om det kan upplevas trögt ibland går det ändå alltid framåt, och om det visar sig att de har 
gjort fel tar de lärdom av det och ställer om igen. Chefen trycker på att det behövs en tröghet 
inom branschen eftersom det kan ge skydd på olika sätt, även om det kan vara frustrerande att 
hälso- och sjukvården ligger efter i digitaliseringen (CH, 2019). Verksamhetsutvecklaren håller 
med om att vissa saker behöver ta längre tid eftersom det är en komplex verksamhet med många 
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viktiga beståndsdelar. Enligt verksamhetsutvecklaren måste vissa saker ta tid att förankra och få 
till på rätt sätt för att det ska bli bra. (VU, 2019) 
 
En utmaning enligt verksamhetsutvecklaren (2019) är att skapa nya organisationsformer och nya 
strukturer att få effekt av i en verksamhet som redan kämpar för att hålla sig flytande. 
Utmaningen är att kunna se möjligheter och våga ta steget. Detta ska dessutom hända i en 
verksamhet där den ekonomiska situationen inte är gynnsam. Digitalisering kostar, och Sveriges 
regioner och landsting har generellt sett en trång ekonomi och har inte oändliga resurser (CH, 
2019). När detta förändringsarbetet sker ska det finnas stöd när verksamheten ser ett behov eller 
en möjlighet till utveckling. Hur ska de kunna ta sig från punkt A till punkt B och dessutom 
stanna vid punkt B om det är ett bättre sätt att arbeta på (VU, 2019). Verksamhetsutvecklaren 
menar att det ofta är så med förändring. Det är en sak att prova det men att faktiskt utvärdera och 
implementera det är där utmaningen ligger. Det är lätt att falla tillbaka till det de alltid gjort (VU, 
2019). Chefen tror på att göra stora ekonomiska satsningar inom området i och med att det 
behövs för att möta framtidens utmaningar och skulle kunna “hindra en rasande 
kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvård” (CH, 2019).  
 
Ett målområde och dess utvecklingsfokus från dokumentet Målområden, insatser och 
uppföljning 2017-2018: 
 
Styrning och samordning 

- Skapa och formalisera en bättre organisering av Region Uppsalas utveckling av e-hälsa 
och digitalisering 

 
(Region Uppsala, 2017a) 
 
 

Analys 
Region Uppsala har som mål att “det digitala ska vara standard”. För att uppnå detta menar de att 
digitaliseringen ska bli det naturliga arbetssättet inom hälso- och sjukvården. Chefen (2019) och 
verksamhetsutvecklaren (2019) hävdar att det finns stora utmaningar i samband med detta, dels 
ekonomi, dels gapet mellan möjligheter i systemstöd och tjänster och i vilken takt man vill införa 
dem vad gäller mottagarförmåga i verksamheten. De menar att arbetet kan upplevas trögt men att 
det ibland måste ta tid. Dessutom menar chefen (2019) att Region Uppsala är under ständig 
förändring och att digitaliseringen i verksamheterna är en pågående process. Detta kan kopplas 
till meningsskapande då Weick (1995, 43) och Mantere (2000, 69) menar att meningsskapande 
är en pågående process och har ingen början eller slut. För att nå målet “det digitala ska vara 
standard” är det viktigt att veta att digitaliseringen är en pågående process där nya händelser och 
situationer kontinuerligt uppkommer. Enligt Weick (1995, 49) behandlar individerna hela tiden 
ett kontinuerligt flöde av situationer i den meningsskapande processen, vilket är vad som sker i 
Region Uppsala just nu, individerna skapar mening hela tiden i denna process. Det är inte bara 
ett system som ska införas utan det handlar om att införa nya arbetssätt för individerna vilket tar 
tid. Det kommer komma nya arbetssätt som individerna måste ta ställning och förhålla sig till. 
De behöver också testa och utvärdera för att skapa mening.  

31 



 

 
Chefen menar att “kommunikation är a och o” för att genomföra digitaliseringen och testa nya 
arbetssätt (CH, 2019). Enligt Weick (1995, 39-41) får individer förståelse för nya situationer 
genom interaktioner med andra individer. Kommunikation inom organisationen kan påverka 
individens om dess normer och värderingar vilket i sin tur påverkar individens agerande. För att 
genomföra digitalisering och våga testa nya arbetssätt är meningsskapandets egenskap socialt 
vad gäller kommunikation essentiellt.  
 
Verksamhetsutvecklaren menar att en utmaning är att skapa nya organisationsformer, vilket är 
något som behöver ske i och med digitaliseringen (VU, 2019). Detta går hand i hand med 
målområdet styrning och samordning (Region Uppsala, 2017a). Region Uppsala har som mål att 
skapa en bättre organisering av Region Uppsalas utveckling av e-hälsa och digitalisering. För att 
Region Uppsala ska lyckas med denna omorganisering och att det ska ge effekt i verksamheterna 
behöver de vara medvetna om problematiken att införa nya arbetssätt. Enligt 
verksamhetsutvecklaren (2019) är det lätt att falla tillbaka till gamla arbetssätt och det är därför 
viktigt att utvärdera dem. Meningsskapandets egenskap retrospektiv handlar om att individen 
skapar mening i en situation genom att blicka bakåt och jämföra med en liknande situation 
(Weick, 1995, 24-26). Genom att individen utvärderar och jämför tidigare situationer med 
nuvarande situation kan det underlätta meningsskapandet inför nya situationer (Weick, 24-26). 
 
 

5.2.2 Inställningen till digitaliseringen inom Region Uppsala 
 
Chefen (2019) upplever att arbetet med digitalisering och e-hälsa konstant går framåt och allt fler 
inser att det är något som måste och kommer att göras. Däremot upplever hon att det finns en 
trötthet och rädsla från verksamheten om att digitalisering och e-hälsa kommer få konsekvens på 
arbetsmiljön. Det är lätt att känna stress när personen inte förstår eller hinner med nya 
arbetsmetoder eller måste lära sig ytterligare ett system (CH, 2019). Det kan handla om att 
behöva logga in i flera system eller att information inte visas på det bästa sättet vilket försvårar 
och komplicerar i processen. Målsättningen finns för att integrera systemen och göra det enklare 
för vårdpersonalen att jobba med dem. Chefen upplever (2019) att saker och ting händer, viljan 
finns men att det finns ett hot i form av tid och svårigheterna att anpassa sig till nya 
arbetsmetoder.  
 
“Och vi vet väl själva att förändring är ju lite läskigt även om vi kan vara nyfikna, och vissa är 
ju mer förändringsbenägna än andra. Men att det finns ju utmaningar med att ändra det som 

man alltid har gjort.” (CH, 2019). 
 
Enligt strategen (2019) upplevs digitaliseringen mycket olika i verksamheterna. Det är 
individuellt hur de ställer sig till digitaliseringen. Initialt anser hon att det är jobbigt i och med att 
det blir en extra uppgift som måste göra när de redan har mycket att göra. Strategen håller med 
chefen att den största utmaningen är det förändrade arbetssättet. Det är inte tekniken som är 
utmaningen, utan det är att bryta upp gamla strukturer och börja jobba på ett nytt sätt. “Det 
digitala ska vara en självklarhet för vården men en möjlighet för patienten” (ST, 2019). Hon tror 
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att de inte kommer kunna göra allt digitalt och endast erbjuda digital kontakt med vården, utan 
det digitala ska vara ett komplement. I och med digitaliseringen har det generellt sett skett en 
förskjutning från vården ut mot de enskilda invånarna. Patienter ska själva kunna ta ansvar för 
sin vård och strategen menar att de flesta patienterna kan och vill men just inom vården går det 
trögt. (ST, 2019) 
 
Chefen (2019) tror att det finns utmaningar med negativa attityder i verksamheterna, dock är de 
inte lika stora som de var för tio år sedan. Hon tror att negativa attityder till digitalisering och 
e-hälsa ofta handlar om okunskap. Dessutom förklarar hon att hälso- och sjukvård grundar 
mycket av sin bas i vetenskapen och i evidensen, och inom digitalisering och e-hälsa finns inte 
tillräckligt med evidens eller fakta för tillfället. Därför kan det finnas motstånd inför nya metoder 
och arbetssätt när det inte finns evidens för att det nya skulle vara bättre än det gamla. (CH, 
2019) 
 
Chefen (2019) upplever att det finns vissa skillnader vad gäller förändringsbenägenhet hos 
vårdpersonalen, det kan bland annat bero på ålder eller hur länge personen har jobbat. Har 
personalen lång erfarenhet av något ger det dem större förståelse för just det, på så sätt kan det 
vara lättare att måla upp alla risker som finns med förändringen och omställningen. Om 
personalen är yngre och möjligen ny på jobbet menar chefen att de ofta har en inställning till att 
bara testa och köra. (CH, 2019) 
 
Chefen, strategen och verksamhetsutvecklaren har tidigare erfarenheter av förändringar i sitt 
arbete, däremot har det inte alltid handlat om digitalisering (CH, 2019; ST, 2019; VU, 2019). 
Chefen har tidigare erfarenheter av kommunikation har varit att ge stöd i verksamheten i 
omställningar, i utveckling eller vid leverans av budskap (CH, 2019). Verksamhetsutvecklaren 
menar att förändringsarbete i grund och botten kräver samma metodik och arbetssätt för att 
komma vidare och inte trilla tillbaka till vad som har varit “att förstå vad man ska uppnå och 
egentligen gapet mellan vad man har idag och vad man vill åstadkomma imorgon” (VU, 2019). 
Utifrån tidigare erfarenheter av förändring inom verksamheter upplever verksamhetsutvecklaren 
att det tar lång tid och att det är individuellt hur förändringsarbetet upplevs. Det beror på hur 
individen upplever sin förändringsbenägenhet, hur individen förhåller sig till utvecklingen, vad 
innebär det för mig och hur det kommer påverka sin arbetssituation. Det handlar om individer i 
slutändan. Får de inte med individerna i förändringen blir det ingen förändring. En annan viktig 
del är cheferna. Det handlar om hur varje chef förhåller sig till förändringen, om förändringen är 
en naturlig del i verksamheten eller inte. Verksamhetsutvecklaren (2019) menar att det tar tid att 
ändra beteende, men det måste få ta tid och man måste se till att börja på rätt nivå och se hur 
behoven i verksamheten ser ut. Vidare tycker verksamhetsutvecklaren att det är viktigt att fråga 
sig “vad är behoven här och hur kan man i så fall utveckla verksamheten utifrån behoven snarare 
så att säga “här har vi en lösning, ta den”, det håller aldrig, då blir det ju ingen förändring 
överhuvudtaget” (VU, 2019). Det är viktigt att tänka ut hela kedjan, från ett politiskt beslut till 
vad det innebär på varje verksamhet, vilket också är den stora utmaningen. (VU, 2019) 
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Analys 
Digitaliseringen upplevs olika beroende på individen. Beroende på vem individen är och vilka 
erfarenheter den har sedan tidigare har den olika inställningar till digitaliseringen. Omgivningen 
identifieras utifrån sin egna identitet. Detta kopplas ihop med teorins egenskap identitet, 
identiteten är avgörande för identifiering av omgivningen (Weick, 1995, 20). Identiteten kan 
komma att ändras utifrån interaktioner med andra individer. Även om chefen kan se att det finns 
en förändringsbenägenhet är den största utmaningen med digitaliseringen att ändra arbetssätten. 
Enligt teorin kan individen skapa mening i sin omgivning om den har full kännedom om sig själv 
(Weick, 1995, 20). Individen behöver i detta fall få full förståelse för digitaliseringen och hur det 
kan skapa värde och betydelse i arbetet. Genom att informera individer och få dem att förstå 
innebörden med digitaliseringen kan dem i sin tur påverka andra individer i verksamheten. Den 
eventuella negativa inställningen till digitaliseringen kan bero på okunskap menar chefen. Det är 
därför också viktigt att informera individer för att dem i sin tur ska kunna påverka andra 
individer.  
 
För att förstå vad som sker i nuet och vad verksamheten i fråga genomgår hjälper det om 
individen har tidigare erfarenheter av liknande situationer. Individen kan genom detta förstå vad 
som sker i nuet genom förklaring till den tidigare situationen som handlar om retrospektivitet 
(Weick, 1995, 24-26). Det är därför en fördel att medarbetarna på enheten för e-hälsa har tidigare 
erfarenheter av förändringsarbete. 
 
 

5.3 Region Uppsalas arbete med Vision e-hälsa 2025 

5.3.1 Dokumentet Vision e-hälsa 2025 
 
I dokumentet Vision e-hälsa 2025 beskrivs visionen på detta sätt:  
 

“År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” 
(Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

 
Vision e-hälsa 2025 motiveras bland annat med att invånarna i Sverige är bland de mest digitalt 
mogna i världen. De menar att näringsliv och offentlig sektor i stor utsträckning har digitaliserat 
sin verksamhet. Detta tillsammans med att Sverige har världsledande företag inom informations- 
och kommunikationsområdet som drivit utvecklingen framåt internationellt utgör goda 
förutsättningar att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen skulle innebära 
nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Regeringen har tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för 
e-häsloarbetet fram till 2025. De har tidigare funnits en vision från 2010 som den nya visionen 
bygger vidare på. E-hälsa definieras enligt följande i dokumentet:  

34 



 

 
“Begreppet e-hälsa används på samma sätt som i den senaste strategin, dvs. det innefattar i bred 

bemärkelse användning av informations- och kommunikationsteknologi med utgångspunkt i 
Världshälso- organisationens hälsodefinition (”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande”). E-hälsobegreppet omfattar i detta sammanhang all socialtjänst som 
bedrivs av staten, kommunerna eller i enskild verksamhet, hela hälso- och sjukvården samt i 
tillämpliga delar tandvården.”  Digitalisering definieras enligt följande “Begreppet innefattar 
både informationsdigitalisering, dvs. processen där analog information förs över till digitalt 
format, och samhällelig digitalisering, dvs. den större samhällsprocess där olika former av 

it-stöd integreras allt tätare i verksamheter och påverkar dem i grunden.”  (Socialdepartementet 
och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

 
Vidare skriver de att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en 
sjukvård av god kvalitet. För att detta ska gå behöver de berörda aktörerna skapa nödvändiga 
förutsättningar för verksamheterna att använda digitaliseringens möjligheter. Detta gäller både i 
det vardagliga men också i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. 
(Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
 
Det finns ett antal grundläggande perspektiv och principer som arbetet med visionen ska drivas 
utifrån. Jämlikhet är en utgångspunkt. Alla ska ha likvärdig tillgång till stöd utifrån behov och 
bemötas utifrån egna förutsättningar oavsett vilket socioekonomiskt förhållande individen lever 
under. Det är viktigt att ha jämställdhetsperspektivet i arbetet med digitaliseringen för att 
säkerställa likvärdig service och resursfördelning. En annan del som också måste beaktas är den 
personliga integriteten, skydd mot intrång, sekretesskyddad åtkomsthantering kring 
personuppgifter och samtyckesfrågor. (Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016) 
 
En annan utgångspunkt är effektivitet. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar hälso- och 
sjukvård och socialtjänst måste effektiviteten öka. Detta är viktigt för att kunna hantera 
utmaningar och förväntningar som uppstår med en åldrande befolkning. (Socialdepartementet 
och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
 
Dessa perspektiv tillsammans med ett antal grundläggande principer som tillgänglighet, 
användbarhet och digital delaktighet, samt integritetsskydd och informationssäkerhet ska driva 
arbetet. De digitala tjänsterna som utvecklas ska vara tillgängliga och användbara för alla oavsett 
ålder, kunskapsnivå, funktionsnedsättning eller andra förutsättningar. (Socialdepartementet och 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
 
Syftet med visionen är att digitalisering och e-hälsa ska göra det lättare för människor att uppnå 
en god hälsa och välfärd. Den ska även utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. De olika digitala stöden ska ta tillvara patienternas egna resurser för 
att kunna uppnå förbättrad hälsa, ökad delaktighet och ökad självbestämmande. Dessa resurser 
och information från personen tillsammans med individuellt anpassade digitala stöd och smidiga 
kommunikationsvägar ska människor ha möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och 
livssituation. (Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
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En viktig del för att visionen ska kunna uppnås är att medarbetarna ska ha stöd för att kunna 
erbjuda en sjukvård av hög kvalitet. För att det ska vara möjligt måste det skapas en digital 
arbetsmiljö som ska stödja de processer medarbetare är involverade i. En annan viktig del för att 
visionen ska kunna uppnås är att det finns kompetens för att hantera it-stöden på alla nivåer i 
verksamheterna. Berörda beslutfattare behöver därför skapa nödvändiga förutsättningar för att 
sjukvården ska kunna använda och utnyttja digitaliseringens möjligheter. (Socialdepartementet 
och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
 
Detta e-hälsoarbete är många aktörers ansvar. Kommuner och landsting har huvudansvar för 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det innebär att de ska ansvara för att till exempel 
organisera, leda, planera, utveckla, kvalitetssäkra och finansiera verksamheten. Staten har 
huvudansvar för främst lagstiftning, tillsyn, utjämningssystem samt bidragsgivning. Sedan finns 
det ett generellt ansvar som handlar om att sätta upp mål och krav. (Socialdepartementet och 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
 
I detta arbete finns det tre huvudområden som parterna ska fokusera på. Vilka är regelverk, 
enhetligare begreppsanvändning och standardiseringsfrågor. Med regelverk är utgångspunkten 
att balansera rättigheter eller intressen. Den enskildes rättigheter eller intressen ska säkras genom 
lagar eller andra föreskrifter. Regelverket ska hantera den tekniska utvecklingen och behovet av 
integritets- och säkerhetsskydd ska tillgodoses om regelverket behöver ändras. Staten har 
ansvaret för normgivningen och Sveriges kommuner och landsting ska stödja huvudmännens 
arbete med att till exempel föra in ny lagstiftning i verksamheterna. Enhetligare 
begreppsanvändning handlar om att det ska vara giltiga och användbara koder, begrepp, termer 
och strukturer i huvudmännens arbete, detta för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Standarder 
behövs för att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet. Exempel på detta 
är gemensamma nationella specifikationer och tjänster för säker behörighet och processer. Det är 
även en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Denna del påverkas i hög 
utsträckning av arbetet som bedrivs inom internationella organisationer. (Socialdepartementet 
och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 
 

Analys 
I visionen menar Socialdepartementet och SKL att Sveriges invånare är de mest digitalt mogna i 
världen vilket motiverar regeringens högt uppsatta mål. De menar att det finns en chans att bli 
bäst i världen (Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Det redogörs 
däremot inte om hur “bäst i världen” ska tolkas vilket inte går i enlighet med teorin om 
meningsskapande där individen måste kunna förstå situationen för att skapa mening (Weick, 
1995).  
 
Det finns grundläggande perspektiv och principer som arbetet med visionen ska utgå ifrån 
(Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet, 2016). Dessa perspektiv beskrivs 
tydligt vilket bidrar till bättre förståelse för visionen och bättre förståelse för hur individen ser på 
arbetet med visionen. Detta går att koppla till egenskapen identitet i teorin, omgivningen är 
avgörande för individens identitet (Weick, 1995, 20). Beroende på hur individen ställer sig till 
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omgivningen, i detta fall visionen, kommer de skapa mening därefter. I och med att e-hälsa och 
digitalisering definieras tydligt blir det mindre öppet för tolkning vilket är bra i meningsskapande 
processen. Tolkningarna är avgörande för hur individen skapar mening för en situation. (Weick, 
1995, 39-41).  
 
Det som redogörs i visionen angående hur aktörerna ska arbeta stämmer överens med hur Region 
Uppsalas arbete beskrivs. I visionen beskriver de att “de berörda aktörerna skapar nödvändiga 
förutsättningar för verksamheterna att använda digitaliseringens möjligheter“. Chefen menar att 
hon vill arbeta nära verksamheten, och att enheten skulle skapa förutsättningar för digitalisering 
och e-hälsa gentemot och tillsammans med verksamheterna (CH, 2019). 
 
 

5.3.2 Vision e-hälsa 2025 - en inspiration för enheten för e-hälsa  
 
Vision e-hälsa 2025 betraktas som en inspiration på enheten för e-hälsa. Däremot tror chefen 
(2019) att många är ovetandes om att det finns en vision kring e-hälsa. Hon tror snarare att det är 
ganska få i verksamheten som känner till den. Däremot anser hon att alla kanske inte behöver 
känna till visionen. Det räcker att de som ska driva på förändringen och skapa förutsättningarna 
för digitalisering och e-hälsa använder visionen som ett medel för att hjälpa till i deras arbete. 
Hon tror att visionen bör omformuleras till något som betyder något för en och sin verksamhet 
och att det är just det som kommunikation handlar om “att göra någonting till något som berör 
för den det ska beröra så att man känner sig engagerad av det” (CH, 2019). För att motiveras är 
det av stor vikt att hitta nyttorna samt känna sig berörd och involverad i det som ska genomföras. 
Vidare anser chefen att alla bör ta hänsyn till helheten och att det kan vara bra att förstå den men 
att alla inte måste förstå allting (CH, 2019). 
 
Strategen (2019) menar att Vision e-hälsa 2025 är långt borta. Visionen finns men bryts ner och 
blir mer konkret i regionen och hamnar som uppdrag i verksamheten och i 
verksamhetsplaneringen. Hon tror att många som arbetar med detta vet att visionen finns, men 
“det finns ingen sjuksköterska i världen som jobbar mot vision 2025” (ST, 2019). Hon anser 
precis som chefen att visionen finns där som en inspiration tillsammans med Ineras målbild för 
1177 vårdguidens e-tjänsten, men det är politikerna som egentligen bestämmer vad som ska 
göras och inte göras och enheten för e-hälsa ska skapa förutsättningar för verksamheterna som i 
sin tur kan realiserar det (CH, 2019; ST, 2019). Strategen menar att  
 
“på den här nivån jobbar vi mot politiska uppdrag som politikerna har beslutat. Det är det som 
vi som tjänstemän effektuerar. Säger politikerna att vi ska ha digitala kallelser till exempel, då 
ska vi försöka skapa förutsättningar för det, och då prata vi tekniska förutsättningar och hittar 
lösningar för det. Sen kan vården börja använda det, och det ligger i linje med den där visionen 
men det är inte så att vi “åh nu har det kommit en ny vision nu måste vi börja jobba på att bli 

bäst” utan den bryts ju ner och konkretiseras” (ST, 2019). 
 
Verksamhetsutvecklaren menar att Vision e-hälsa 2025 för tillfället inte är bland de högst 
prioriterade delarna i hans arbete: 
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“Jag skulle inte säga att den är med på topplistan över viktiga beståndsdelar i arbetet just för att 
den visionen är så väldigt övergripande långsiktigt och liksom mer ett riktmärke snarare än ett 

konkret delmål” (VU, 2019). 
 

De har redan andra styrande dokument och mål på regionnivå som är viktigare i deras dagliga 
arbete. Verksamhetsutvecklaren tror att det är så den ska fungera också, i och med att den är för 
löst beskriven. Varje region ska tolka den och applicera det i deras arbete, vilket är vad Region 
Uppsala gör när de sätter upp egna målsättningar. Visions-dokumentet som sådant är inget de 
jobbar aktivt med men visionen genomsyrar deras arbete och fungerar som vägvisare. (VU, 
2019)  
 

Analys  
Enheten för e-hälsa jobbar främst mot politiska uppdrag snarare än mot visionen. Problemet just 
nu är enligt strategen och chefen att visionen är för abstrakt och svår att ta till sig. Det handlar 
om “att göra någonting till något som berör för den det ska beröra så att man känner sig 
engagerad av det” (CH, 2019). För att kunna arbeta med visionen behöver individen skapa värde 
utifrån visionen och förstå hur individen själv kan bidra med något. Enligt Weick (1995, 56) 
tolkar individer situationer på olika sätt och det kan vara svårt att finna en precision. Individer 
bör därför agera utifrån vad de upplever är rimligt. För att individen själv ska kunna skapa en 
uppfattning om vad som verkar rimligt utifrån visionen kan det underlätta att utgå från tidigare 
situationer som är rimliga och speglar organisationens mål. Vad som är rimligt eller inte grundas 
på individens funktion inom organisationen (Weick, 1995, 56). 
 
Chefen (2019) menar att alla i verksamheten inte behöver känna till visionen, däremot anser hon 
att de som ska driva på förändringen ska hjälpa till att skapa förutsättningar för digitaliseringen. 
Enligt Weick (1995, 36) är individer medskapande när deras agerande påverkar dess omgivning, 
chefernas agerande kommer därför påverka individerna i verksamheterna. Om cheferna i varje 
verksamhet är drivande vad gäller digitaliseringen kommer det påverka vårdgivarna. Genom 
informationsutbyte kan chefernas och verksamhetens värderingar och normer påverka 
vårdgivarna i dess agerande. Detta går i linje med egenskapen socialt i Weicks teori (1995, 
39-41). 
 
 
5.3.3 Vad innebär det att vara bäst i världen på e-hälsa? 
 
Chefen (2019) tolkar visionen som att Sverige ska bli bäst i världen på att använda e-hälsans 
möjligheter men inte e-hälsa i sig, och detta är något som hon inspireras av när det kommer till 
Region Uppsalas mål om att bli bäst i Sverige på e-hälsa; bli bäst på att använda möjligheterna 
som digitaliseringen och e-hälsan ger. Dock är inget mål för regionen formulerat än. Chefen 
(2019) tror att det är fem regioner som har målet att bli bäst i Sverige på e-hälsa. Hon resonerar 
kring vad det innebär att vara bäst i Sverige egentligen. Hur mäts det? Vad är det som mäts? Det 
finns inget mått för hela Sverige och det blir därmed svårt att jämföra sig med varandra. Däremot 
menar hon att Region Uppsala är bäst i Sverige på journaler på nätet eftersom det finns kvitto på 
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det. Hon menar dock att målet kan vara triggande och lockande för att de ska motiveras att jobba 
vidare i e-hälsoutvecklingen, men är ändå osäker om visionen är drivande i sig (CH, 2019).  
 

Analys 
Denna del berör egenskapen rimlighet (Weick, 1995, 56). Meningsskapande måste inte grundas i 
vad som är riktigt utan individer kan istället agera efter vad de anser är mer rimligt. Chefen 
problematiserar visionens innebörd av att vara bäst på någonting, och att detta gör att enheten för 
e-hälsa har svårt att tolka visionen samt precisera hur de ska arbeta för att bidra till att Sverige 
blir bäst i världen på e-hälsa 2025. De har istället tolkat visionen som en inspiration för att bli 
bäst i Sverige på e-hälsa (CH, 2019). Utifrån regeringens perspektiv kan det vara riskfyllt för 
följderna om individen har svårigheter att tolka visionen eller inte tycker den är rimlig nog 
(Weick, 1995, 56). 
 
 

5.3.4 Framgångsfaktorer och satsningar som krävs för att uppnå Vision e-hälsa 2025 
 
Chefen säger “tre delar som jag tror är otroligt viktiga för att nå fram i progressen att nå vision 
2025, verksamhet, IT och kommunikation” (CH, 2019). Det behövs en tydlig satsning för att 
kunna skapa förutsättningar och arbetet ska understödjas uppifrån. Om det inte finns en tydlighet 
från högsta ledningen om vad som ska göras finns det inte heller någon drivkraft i frågorna och 
därför är ledarskapet kritiskt menar hon. För att uppnå visionen menar verksamhetsutvecklaren 
(2019) att det behövs en grundläggande förändring av sjukvården. För att kunna ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter måste de jobba annorlunda, göra annorlunda och organisera sig 
annorlunda, vilket är den största utmaningen. Strategen menar att “det behövs nog tas något 
grepp på nationell nivå för att vi ska kunna uppnå det” (ST, 2019).  
 
Chefen och verksamhetsutvecklaren belyser dessutom vikten av att alla nivåer; nationellt, 
regionalt och lokal, vågar samarbeta och samverka över vårdgivargränser samt mellan 
professioner i och med det krävs olika kunskaper för att nå fram i visionen (CH, 2019; VU, 
2019).  
 
Chefen (2019) är osäker huruvida Vision e-hälsa 2025 går att uppnå vad gäller val av år, men 
tycker ändå att visionen är rimlig. Hon menar att visionen bidrar till att få saker och ting att ske 
och kommer fortsätta att bidra till det. Hon anser att de behöver få bukt med en del av de 
juridiska förutsättningarna. Det finns en tröghet i lagstiftningen för att åstadkomma vad som 
önskas. Andra länder lyder under andra lagar och kan tänka annorlunda och vara modigare än 
Sverige på många sätt på både gott och ont. Chefen (2019) menar på att de svenska lagarna är ett 
skyddsnät för svenska invånare. På så sätt är digitaliseringen av vården en balansgång, saker och 
ting ska ske men det måste ske på ett informationssäkert sätt. 
 
Strategen (2019) tror att Sverige kommer kunna vara bäst på vissa saker men att det behövs 
några mått samt definition om vad som menas med bäst i världen vilket det inte gör i 
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dokumentet. Verksamhetsutvecklaren (2019) menar att Region Uppsala idag är ledande på 
e-hälsa inom vissa områden men inte alls på andra, men de kommer sannolikt inte vara bäst på 
allt år 2025. Sedan är det en tolkningsfråga också huruvida de har uppnått visionen eller inte. 
Chefen tror att Sverige ligger bra till vad gäller digitalisering och e-hälsa när hon syftar till 
helheten och allas delaktighet i det. Det finns andra länder som är bättre att använda tekniker och 
system men att det är färre som kan ta del av det. I Sverige finns det goda förutsättningar för att 
digitalisera och dela information på ett sätt som inte finns i andra länder i och med att hela 
Sverige är med i denna förändringsresa (CH, 2019).  
 
 

Analys 
Chefen (2019) menar att en framgångsfaktor för att uppnå Vision e-hälsa 2025 är att 
verksamheterna och vårdgivarna måste få stöd uppifrån. Detta speglar sig i vad som står i 
dokumentet om visionen:  
 

“En viktig del för att visionen ska kunna uppnås är att medarbetarna ska ha stöd för att kunna 
erbjuda en sjukvård av hög kvalitet [...] Berörda beslutfattare behöver därför skapa nödvändiga 

förutsättningar för att sjukvården ska kunna använda och utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.” (Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016).  

 
Resonemanget stärks av Weicks teori (1995, 39-41) om hur viktigt det är men 
kommunikationsutbyte och kraft ovanifrån för att kunna påverka individerna i organisationen, i 
detta fall vårdgivarna, att agera efter värderingar, som i detta fall är att jobba för att Sverige ska 
bli bäst i världen på e-hälsa 2025.  
 
För att nå fram i visionen är chefen, strategen och verksamhetsutvecklaren ense i likhet med 
dokumentet om visionen att det krävs ett ansvar från aktörer från alla nivåer, även om varje 
aktör; regionalt, kommuner och landsting och staten har olika huvudansvar (Socialdepartementet 
och Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 
 
Förändringsarbetet kan anses vara trögt i och med de juridiska förutsättningar som finns, de kan 
försvåra arbetet med att skapa förutsättningar för att uppnå visionen (CH, 2019). De juridiska 
förutsättningarna är inget regionen styr över. Det behövs även här stöd uppifrån för att till 
exempel ändra i lagar för att kunna åstadkomma vad som önskas och som gynnar 
digitaliseringen. I slutändan går lagar före mål och önskade satsningar, och lagarna finns av en 
anledning, till exempel att skydda patienten (CH, 2019). 
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5.4 Sammanfattande analys 
 
För att sammanfatta analysen av empirin redogörs det för varje egenskap ur Weicks (1995) teori 
och hur Region Uppsalas arbete med e-hälsa, digitalisering och Vision e-hälsa 2025 kan kopplas 
till dem. 
 
 
Identitet 
Identiteten är avgörande för identifiering av omgivningen på samma sätt som omgivningen är 
avgörande för individens identitet (Weick, 1995, 20). Beroende på hur Region Uppsala tolkar de 
politiska besluten som tas kommer de förmedla detta vidare till cheferna i verksamheterna som i 
sin tur tolkar situationen. Chefen kommer sedan påverka omgivningen och vårdgivare i 
verksamheterna kommer formas därefter. Omgivningen kommer i sin tur påverkas av individerna 
och deras identiteter. Digitaliseringen och individens förändringsbenägenhet upplevs olika 
beroende på individens identitet, detsamma gäller för inställningen till Vision e-hälsa 2025. 
Meningsskapandet i Region Uppsala angående digitalisering påverkas dels av identiteten hos 
individerna i verksamheterna och deras interaktion med andra individer och dels av 
verksamheternas identitet. 
 
Retrospektiv 
Individer försöker skapa mening om en situation genom att jämföra med en situation som redan 
ägt rum (Weick, 1995, 24-26). Det är därför viktigt att utvärdera tidigare situationer för att kunna 
jämföra med dom, speciellt när det kommer till nya arbetssätt då den största utmaningen är att 
lyckas förändra arbetssätten i verksamheterna. Det är också en fördel att medarbetarna på 
enheten för e-hälsa har tidigare erfarenheter av förändringsarbete.  
 
Medskapande i sociala miljöer 
Individen är medskapande till omgivningen, individen och dess uppfattning av situationen 
formas och påverkas av vad som sker i omgivningen. Hur individen uppfattar och tolkar 
situationen är därför avgörande för meningsskapandet (Weick, 1995, 24-26). Om individer 
uppfattar digitaliseringen som viktig kommer verksamheten påverkas av detta, det är därför 
viktigt att det budskapet kommuniceras ut. Strategier och dokument från regionen är styrande i 
enhetens och verksamheternas arbete, vilket gör att det blir mer tydligt med vad som är viktigt 
och det blir inte öppet för tolkning.  
 
Tjänstedesign och idekraft handlar om att individerna ska känna sig delaktiga och agera i 
förändringen och skapa mening genom sociala interaktioner. Agerandet påverkar omgivningen 
som i sin tur påverkar individen själv och andra individer. Tillsammans blir individerna i 
verksamheten medskapande till mening i dess sociala miljöer.  
 
Socialt 
E-tjänstelyftet är ett tydligt exempel på hur enheten för e-hälsa arbetar med meningsskapande i 
verksamheterna och visar hur de jobbar med att informera och utbilda vårdgivare när det 
kommer till digitaliseringen. Den sociala interaktionen som sker mellan individerna i 

41 



 

verksamheterna och e-tjänstecoacherna bidrar till förståelse för nya situationer och individerna 
kan agera utifrån förmedlad information. 
 
eHälospelet är ett annat sätt att skapa mening genom den sociala egenskapen. Genom att 
förmedla kunskap om e-hälsa och digitalisering via ett spel får individerna med hjälp av 
informationsutbyte förståelse för situationen och vilka värderingar som Region Uppsala har 
angående digitaliseringen.  
 
Pågående process 
Region Uppsala är under ständig förändring och digitalisering av sjukvården är en pågående 
process. Nya händelser och situationer behandlas kontinuerligt av individer och den 
meningsskapande processen har på så sätt inget slut (Weick, 1995, 43). Digitalisering är något 
som måste gå långsamt där mening skapas hela tiden. 
 
Ledtrådar 
eHälsospelet är ett exempel på hur meningsskapande sker genom att finna ledtrådar i den nya 
situationen som i detta fall är digitalisering av sjukvården. Individer har benägenhet att söka efter 
ledtrådar om den nya situationen (Weick, 1995, 50). Region Uppsala har valt att använda 
eHälsospelet som ett läromedel för att individer ska få förståelse för den nya situationen vad 
gäller digitalisering. 
 
Rimlighet 
Weick (1995, 56) menar att individer oftast tolkar situationer på olika sätt, individens agerande 
bygger mer utifrån vad som är rimligt snarare än vad som är riktigt. När det kommer till visionen 
kommer individer agera utifrån om den känns rimlig eller inte. Dock menar chefen (2019) att alla 
inte behöver känna till visionen så länge cheferna känner till den. För att kunna skapa mening 
utifrån visionen är det viktigt att den är konkret och tydlig och att den tolkas på rätt sätt eller 
kunna tolkas överhuvudtaget.  
 
En tydlig vägledning är också viktigt i den meningsskapande processen vilket Region Uppsala 
ger genom olika strategier och handlingsplaner. I och med att individerna agerar utifrån vad som 
är rimligt är det viktigt att alla tolkar den rådande situationen på liknande sätt. Detta för att 
individerna ska agera i enlighet med Region Uppsalas strategier och handlingsplaner samt 
politiska beslut.  

42 



 

6. Diskussion  
 
Precis som många andra organisationer går Region Uppsala igenom en digitaliseringsprocess, en 
slags förändringsresa, och arbetar ständigt för att förbättra vården och nu med hjälp av 
digitaliseringens möjligheter. Utifrån vad studien utmynnade i har vi fått indikation på att 
förändringsarbete är en utmaning i alla organisationer, vare sig det gäller om digitalisering inom 
sjukvården eller inte. Digitaliseringen sker långsamt men detta är en nödvändighet då sjukvården 
är en komplex verksamhet och det ger skydd på olika sätt. När organisationer går igenom en 
förändring krävs det olika insatser och medel från ledningen som stödjer individerna i deras 
arbete. Det kan handla om att placera resurser ute i verksamheterna som hjälper till att stödja 
dem vid introducering av nya arbetssätt eller bistå med ny kunskap som är nödvändigt för att 
genomföra förändringen. Region Uppsala introducerade e-tjänstelyftet för att placera 
e-hälsocoacher i verksamheterna vilket visar på att de är medvetna om att de måste arbeta nära 
verksamheterna i förändringsarbetet.  
 
En kritisk faktor i arbetet med e-hälsa och digitaliseringen är att cheferna på verksamheterna 
måste vara motiverade och inspirerade för att kunna skapa värde för vårdgivarna i 
verksamheterna. Det är framförallt cheferna som är ledande och sätter ramen för arbetet med 
digitaliseringen. Vårdgivare ska kunna se värdet av att jobba mot en mer digitaliserad vård för att 
faktiskt göra det. För att det digitala ska bli standard behöver vårdgivare förstå hur de själva kan 
gynnas av digitaliseringen. Digitaliseringen bör ses som en viktig och självklar del i 
verksamheterna. 
 
En framgångsfaktor i Nära vård online anses vara att de valde personer som var intresserade av 
digitalisering och ville testa nya arbetssätt. Motståndet som kan uppstå när arbetssätten förändras 
existerade inte här på samma sätt. Detta kan ha bidragit till att de skapade mening för 
organisationen på ett lättare sätt. Intresset för projektet, ett dussin i förhållande till 300/400, kan 
tyckas vara lite, men tydligen inte tillräckligt lite för att våga testa och förankra projektet. Vi 
frågar oss vad det låga intresset beror på och om det kommer att ändras i framtiden. 
Förhoppningsvis kan sjuksköterskorna och läkarna som jobbar med Nära vård online uppmuntra 
andra och genom sociala interaktioner ge dem förståelse för förändringen, detta förutsatt att Nära 
vård online blir framgångsrikt. Om individerna på Nära vård online är positivt inställda till denna 
satsning och upplever det nya arbetssättet som framgångsrikt kan de påverka individer i 
verksamheterna och i hela organisationen som helhet. Nära vård online är ett steg i riktningen 
mot en mer digitaliserad vård. Det gav även en indikation på hur intresset för digitaliseringen ser 
ut i verksamheterna. Utmaningen ligger inte i tekniken utan den stora utmaningen är att få 
vårdgivare att våga förändra deras arbetssätt. Enheten för e-hälsa behöver därför fortsätta öka 
vårdgivares intresse och motivation genom kommunikation, fånga upp ideér ute i 
verksamheterna och visa på goda exempel.  
 
Region Uppsala arbetar även med att utbilda individerna med hjälp av spelifiering, eHälospelet. 
Med eHälsospelet signalerar de att digitaliseringen är en viktig del i verksamheten och någonting 
de satsar på. Spelet bidrar till en förståelse för situationen och hjälper individerna i 
organisationen att agera i enlighet med de beslut och mål som tagits på politisk nivå. När spel 
används som ett lärande medel kan vårdgivare lättare förstå den nuvarande situation och även 
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blir motiverade. Informationsutbyte och kommunikation är viktiga medel som ledningen bör 
fortsätta med för att förmedla sina värderingar, visioner och mål och därmed få alla individer att 
känna sig berörda och jobba i enlighet med dem.  
 
Utifrån analysen av idékraft och tjänstedesign har det gett en indikation på att enheten möjligtvis 
inte ger patienter lika mycket utrymme för att vara delaktiga i utvecklingen i jämförelse med 
tjänstemannasidan eller politiken. Enheten för e-hälsa anser sig vara bryggan mellan politiken 
och verksamheterna vilket är en balansgång. De ska uppfylla de mål som politikerna sätter men 
samtidigt få vårdgivarna att jobba mot målen. Därför är det också viktigt att involvera patienter 
och vårdpersonal i utvecklingen. 
 
När det kommer till Vision e-hälsa 2025 upplever vi den abstrakt och att det är svårt att förstå 
vad som ska göras rent konkret. Detta gör det svårt för berörda aktörer att använda visionen och 
applicera den i sin verksamhet. Visionen behöver därför brytas ner och ge värde för vårdgivarna 
för att de ska kunna bli motiverade att ändra sina arbetssätt. För att detta ska ske behövs resurser 
och engagemang från högre nivåer; regeringen, politikerna i Uppsala, Uppsala Region och 
enheten för e-hälsa. 
 
För att visionen och dess mål om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 ska kunna 
uppnås bör den omdefinieras med tydligare beskrivningar av vad just det innebär. Även om 
målet i sig kan vara en inspiration och triggande kan det bli svårt att veta hur de ska jobba mot 
den. I slutändan är visionen; huruvida Sverige är bäst på e-hälsa eller ej, en tolkningsfråga. Detta 
beror på att det inte finns någon tydlighet i visionen. Vi anser däremot att visionen kan bidra med 
meningsskapande i verksamheter i Sverige eftersom den ses som en inspiration.  
 
Vi tror att utmaningen med att förankra en luddig vision finns i flera andra sammanhang än just i 
denna fallstudie med Region Uppsala som organisation. Visioner finns överallt och vi förmodar 
att alla organisationer någon gång har arbetat mot en vision. När visionen inte är konkret eller 
tydlig blir det svårt för organisationer och dess individer att förankra den.  
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7. Avslutande del  
 
I detta kapitel dras först en slutsats där vi besvarar studiens frågeställningar. Till sist diskuterar vi 
studiens generaliserbarhet samt framtida forskning. 

7.1 Slutsats 
 
Utifrån resultatet, analysen och diskussionen kan vi se att enheten för e-hälsa i Region Uppsala 
förhåller sig till meningsskapandets sju egenskaper till viss del i detta förändringsarbete med 
digitalisering av vården. Nedan redovisas svar på forskningsfrågorna.  
 
Hur ser de meningsskapande processerna ut när enheten för e-hälsa i Region Uppsala 
informerar, utbildar och motiverar vårdgivare när det kommer till e-hälsa och digitalisering?  
 
De meningsskapande processerna är särskilda insatser, som till exempel e-tjänstelyftet. Det har 
utvecklats för att vara ett stöd ute i verksamheterna vad gäller att våga testa nya arbetsmetoder 
och för att få bättre kunskap och förståelse för digitaliseringen. En annan satsning är 
eHälsospelet. eHälsospelet är ett medel för att informera och utbilda vårdgivare vid 
användningen av digitaliseringens möjligheter och förstå värdet av det. Vårdgivare som ställde 
sig positiva till digitaliseringen har utbildats när Nära vård online introducerades. Nära vård 
online är en ny digital ingång till första linjens vård. Andra meningsskapande processer för att 
informera och motivera vårdgivare är att fira mer genom att visa på goda resultat och 
nyttoeffekterna via nyhetsbrev och seminarier. Cheferna i verksamheterna spelar en stor roll vad 
gäller att informera, utbilda och motivera vårdgivare till nya arbetssätt. Vad och hur de väljer att 
kommunicera ut information är viktigt för de meningsskapande processerna.  
 
Hur ser de meningsskapande processerna ut när enheten för e-hälsa i Region Uppsala förankrar 
Vision e-hälsa 2025 hos vårdgivare?  
 
I dagsläget används visionen som en inspiration snarare än ett styrande dokument. Det sker inget 
aktivt arbete med att förankra visionen i verksamheterna i Region Uppsala vilket främst beror på 
visionens otydlighet samt juridiska och andra förutsättningar som hindrar det. Utifrån 
intervjuerna framgår det att det inte är nödvändigt för vårdgivare att känna till visionen så länge 
den är känd bland de som ska driva på förändringen och skapa förutsättningarna för digitalisering 
och e-hälsa. För att visionen ska bli en del i vårdgivares arbetssituationer idag behöver den brytas 
ner och konkretiseras. Så länge visionen är abstrakt har vårdgivare ingen större nytta av den mer 
än vad de har idag. Dessutom bör visionen omformuleras till något som berör och gör att 
vårdgivaren känner sig engagerad av den. Kortfattat är visionen i nuläget endast ett högt uppsatt 
mål av regeringen som Region Uppsala har valt att se som en inspiration för deras arbete med 
e-hälsa och digitalisering av vården. 
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7.2 Generaliserbarhet och framtida forskning  
 
Som vi tidigare diskuterat i metoddelen utgår denna studie från ett litet urval. Det kan 
argumenteras för att urvalet inte är representativt nog. Vi hävdar motsatsen i och med att antalet 
respondenter utgör en stor del av enheten vi har studerat. Vi anser att det går att dra slutsatser om 
Region Uppsalas förändringsarbete från denna studie och på så sätt anser vi den vara generell för 
Region Uppsala. Eftersom studien ämnar att förklara hur en region går igenom en digital 
förändring av dess sjukvårdsverksamhet och hur de förankrar en vision gällande detta, är studien 
på så sätt analytiskt generaliserbar. Vi önskar att vår studie ska kunna ligga till grund och 
motivera andra att genomföra numeriskt generaliserbara studier. 
 
Det vore intressant att titta på hur vanligt det är att förankra Vision e-hälsa 2025 i andra regioner 
eller generellt hur visioner förankras i andra branscher. Vi anser också att det vore spännande om 
andra skulle studera vad som krävs för att göra visionen applicerbar och konkret för att kunna 
aktivt arbeta med den. En annan intressant aspekt som berör studiens ämne är att undersöka hur 
informering, utbildning och motivering och arbetssätt kring digitalisering av sjukvården skiljer 
sig från region till region. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjumall  
 
Om respondent 
Hur kommer det sig att du jobbar med detta? 
Hur länge har du jobbat med detta?  
Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 
Om Region Uppsala 
Hur skulle du beskriva Region Uppsala? Vad är era mål? 
 
Om digitaliseringen 
Hur skulle du beskriva digitaliseringen som sker i Region Uppsala? 
Vad är den största utmaningen med digitaliseringen? - Varför är det så tror du? 
Vad har ni för tidiga erfarenheter av förändringar i organisationen, eller annan organisation? 
Hur tänker ni kring förändringen? Vad inspireras ni av? Inspireras ni av visionen?  
 
Om personalen och dess attityder 
Hur upplever ni förändringen i organisationen och hur har det tagits emot?  
På vilket sätt har Region Uppsalas agerande påverkat omgivningen (personalen), hur tar 
personalen emot ert arbete? 
Hur hanterar ni eventuell negativ attityd till digitaliseringen?  
Har du något exempel på hur ni jobbar med att utbilda vårdgivare? 
Vad är viktigt för att få med personalen i förändringen? Hur gör ni? 
Har personalen något inflytande i era tillvägagångssätt/strategier? 
 
Om visionen 
Är visionen en viktig del i ert arbete? Jobbar ni aktivt med just vision 2025 - hur då i sånna fall?  
Vad krävs av visionen för att den ska bli konstruktiv tror du?  
Hur tolkar ni visionen? Får ni tolka den fritt?  
Vad tror du är viktigast för att kunna uppnå vision 2025? - vilken del? 
Är Vision e-hälsa 2025 rimlig? så fall varför/varför inte? Tror ni den kommer kunna uppnås? 
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