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Sammanfattning 

  

Denna studie har genomförts med syftet att redogöra för vilka möjligheter och hinder som kan uppstå 

vid införandet av Big Data-baserade IT-lösningar inom den svenska hälso- och sjukvården. Studien 

bygger på en explorativ fallstudie med fokus på det svenska projektet 3R- Framtidens vårdinformation. 

Intervjuer har genomförts med personer som är insatta och kunniga i ämnet och därför kunnat bidra med 

en sammanfattad bild av vilka initiativ och ambitioner som finns i dagsläget. Studiens resultat visar att 

Big Data kan bidra med en mängd möjligheter till förbättrad sjukvård i Sverige. Resultatet visar på att 

möjligheten med att samla all information i en gemensam kärna, bidrar till bland annat förbättrad forsk-

ning, en förbättrad relation mellan vårdgivare och patienter, möjlighet att kunna utföra prediktiva ana-

lyser samt underlättar arbetet med diagnostisering av sjukdomar. Utöver det har en rad olika hinder och 

utmaningar konstaterats till exempel miljömässiga, organisatoriska, projektrelaterade och tekniska.  
 

Nyckelord 

 

Big Data, hälso- och sjukvård, 3R, Framtidens vårdinformationsmiljö, Watson, kognitiva sy-

stem, svensk sjukvård. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Man kan hävda att vi lever i en era av Big Data. Stora datamängder genereras och sparas om 

oss och om vår omgivning hela tiden. Så fort vi ringer ett telefonsamtal, surfar på Internet, 

köper mjölk i matbutiken, till och med när vi kliver på bussen eller går till doktorn genererar vi 

data. Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat i och med att den data som genereras är alltmer 

digital istället för analog. Med analog data menas till exempel tryckta böcker, vinylskivor och 

kassettband medan digital data innefattar all data som är uppbyggd av ettor och nollor, bland 

annat DVD-skivor, pdf-filer och webbsidor. Denna utveckling från analog till digital data har 

skett i en otrolig fart. Enligt Hilbert (2014) hade andelen digital data ökat från 1 % år 1986 till 

25 % år 2000 för att sedan år 2007 uppskattas till hela 97 %. På grund av skiftet från analog till 

digital data ökar också takten i vilken data genereras. Det sägs att världens totala datamängd nu 

dubbleras under loppet av två år och att vi kommer att ha gått ifrån en total datamängd av cirka 

4 zettabytes år 2013 till 44 zettabytes år 2020 (Turner, Reinsel, Gantz & Minton, april-2014). 

Eftersom en zettabyte motsvarar en triljard bytes, förstår man snabbt att det rör sig om väldigt 

stora datamängder.  

 

En anledning till denna ökning av data är att företag, organisationer och myndigheter alla är 

intresserade av att samla in data som kan skapa värdefull information för deras verksamheter. 

Det kan till exempel vara i syfte att förbättra sin marknadsföring, identifiera nya trender, öka 

chanserna att fatta kloka beslut eller för att upptäcka bedrägerier (Bollier, 2010).  Listan kan 

göras oändlig, men att information är viktigt i vår tid är det nog ingen som förnekar. Big Data 

har blivit ett uppmärksammat begrepp de senaste åren och syftar till stora mängder komplex 

och relativt ostrukturerad data som på grund av dess enorma volym inte längre kan hanteras av 

de traditionella databasmetoderna. På så sätt har nya sätt att hantera och analysera data vuxit 

fram (Atkinson, 2014). En bransch som ofta nämns som en av de där Big Data kan göra stor 

nytta är hälso- och sjukvården (Nath, n.d.). 

 

I USA har utvecklingen av Big Data-baserade IT-lösningar inom sjukvården kommit långt. De 

nya möjligheterna som Big Data har att erbjuda passar sig väl för sjukvården. Till exempel kan 

man genom att samla in olika typer av data från anteckningar skrivna av läkare och sjukskö-

terskor, data från sjukhusens laboratorier och mätinstrument, läkares ordinationer med mera 

använda sig av prediktiv dataanalys (se Bilaga 3 för definition) för att analysera och tolka den 

data man samlat in (Cohen, Amarasingham, Shah, Xie & Lo, 2014). Dessa analyser kan sedan 

bidra med information i realtid om var och hur sjukdomar bryter ut, samt att förutspå sprid-

ningsförlopp av epidemier. Det kan även vara ett hjälpmedel i utvecklingen av individuell sjuk-

vård och medicinering (Heitmueller, Henderson, Warburton, Elmagarmid, Pentland & Darzi, 

2014).  

 

Att implementering av Big Data-lösningar inom sjukvården kan skapa nya möjligheter är det 

ingen tvekan om. Däremot har användandet ännu inte vuxit sig lika stort i Sverige som i till 

exempel USA som tidigare nämnts. Någon som belyser möjligheterna med att Big Data-lös-

ningar inom sjukvården är Stefan Ohlsson, Healthcare Industry Leader på IBM. Han menar att 

Sverige är ett av de länder som lägger mest pengar på sjukvård i världen, men att mycket finns 

att göra för att både effektivisera och förbättra sjukvården och att detta bland annat kan ske med 

hjälp av Big Data-lösningar (Ohlsson, i.d.). 
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1.2 Problemformulering 
 

Föregående avsnitt nämner att utvecklingen och användningen av Big Data-lösningar inom 

sjukvården etablerat sig väl på den amerikanska marknaden. I dagsläget har utvecklingen och 

införandet av Big Data inom sjukvården dock inte kommit lika långt i Sverige. Initiativ har 

däremot tagits för att i framtiden utnyttja Big Data mer inom sjukvården. År 2006 publicerade 

Sveriges regering den Nationella IT-strategin för vård och omsorg (Skr. 2005/06:139) där IT 

fastställdes som ett av de viktigaste verktygen för att utveckla och förnya vård- och omsorgs-

verksamheterna i Sverige. I skrivelsen framgår att strategin på nationell nivå ska bidra med ”… 

ett gemensamt förhållningssätt till hur IT ska användas för att vård- och omsorgssektorn ska 

kunna möta framtida utmaningar.” (Socialdepartementet, 2006, s. 1). 

 

Redan då hade man bland annat som mål att ge medborgare, patienter och anhöriga möjligheten 

att skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt att få en mer personligt an-

passad information om sin vård och hälsosituation. Man talade också om möjligheter med ökat 

kunskaps- och beslutsstöd för vårdpersonal samt att information som registreras för vård och 

behandling ska kunna utnyttjas för styrning och uppföljning samt för forskning och utveckling 

(Socialdepartementet, 2006). Till följd av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg har 

flera satsningar gjorts för att förbättra och öka samverkan av IT inom den svenska sjukvården. 

 

Ett exempel på ett nyligen uppstartat projekt i Sverige där Big Data kommer ha en väsentlig 

roll är projektet 3R - Framtidens vårdinformation. 3R representerar ett helt nytt sätt att arbeta 

inom sjukvården genom ett samarbete mellan de tre regioner som i dagsläget står för 60 % av 

Sveriges sjukvård, Stockholms läns landsting, Västra götalandsregionen samt Region Skåne 

(Programdirektiv - 3R Framtidens vårdinformation, oktober-2014). 

 

Idag finns det relativt lite information att hitta gällande Big Data inom den svenska sjukvården. 

Därför anser vi att det är av stor relevans att fylla den forskningsluckan genom att undersöka 

huruvida Big Data-baserade IT-lösningar skulle vara applicerbara på svensk sjukvård i framti-

den. Detta har vi valt att göra genom att undersöka vilka möjligheter införandet av Big Data-

baserade IT-lösningar inom sjukvården kan medföra, samt utreda vilka eventuella utmaningar 

eller hinder som kan uppkomma längs vägen. Då många IT-projekt ställs inför stora utmaningar 

som behöver bemästras för en lyckad utgång anser vi att det är ett intressant och viktigt område 

att studera. I kapitel 4 presenteras två modeller och ramverk som vi valt att ha som teoretisk 

utgångspunkt i vår studie. Det är dels ett ramverk som företaget McKinsey tagit fram som för-

klarar de möjligheter som Big Data kan bidra med till sjukvården, och dels en modell över de 

problem som ofta uppkommer och hotar många systemutvecklingsprojekt, framtagen av Bey-

non-Davies, Galliers & Sauer (2013). Dessa två modeller ligger senare till grund för studiens 

analys. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att kartlägga Big Datas möjligheter och potential inom den svenska sjuk-

vården, samt vilka hinder och utmaningar som eventuellt bromsar dess utveckling här i Sverige. 

Vi ämnar ge en sammanfattad bild av hur Big Data kan införas i den svenska sjukvården i 

framtiden, med fokus på projektet 3R - Framtidens vårdinformation. 

 

Forskningsfrågorna vi ställer är således: 
 

● Hur kan Big Data komma att bidra till svensk sjukvård i framtiden? Vilka initiativ och 

ambitioner finns i dagsläget? 
  

● Vilka eventuella hinder och utmaningar kan stå i vägen för införandet av Big Data-

lösningar inom svensk sjukvård i framtiden? 
  
Disciplinen informatik handlar huvudsakligen om de verklighetsbaserade sociala och organisa-

toriska sammanhang där informationssystem utvecklas och används (Oates, 2006). Som 

systemvetare anser vi att ämnet är intressant att studera utifrån vårt informatikperspektiv då det 

behandlar hur man kan skapa värdefull information utifrån stora datamängder, men även hur 

man kan införa ny informationsteknologi i stora och samhällsviktiga organisationer, så som 

hälso- och sjukvården. 
 

1.4 Avgränsningar 
 

Denna undersökning syftar till att kartlägga möjligheter och utmaningar för Big Datas framtid 

inom svensk hälso- och sjukvård. Vi kommer alltså inte att gå in på de tekniska aspekterna och 

detaljerna kring Big Data. Vi har valt att fokusera på användningen av Big Data i syfte att 

förbättra och effektivisera sjukvården för patienter och vårdpersonal. På grund av undersök-

ningens begränsade tidsperiod har vi fått avgränsa oss i antal intervjuer och geografisk sprid-

ning av dessa. Vi har därför valt att fokusera på ett företag involverade i utvecklingen av pro-

gramvara för Big Data samt ett landsting som står inför ett stort förändringsarbete där Big Data 

kommer att vara en viktig del (3R-projektet). 
 

1.5 Kunskapsintressenter 
 

Vi anser att uppsatsen kommer att bidra med nyttig information och fakta som hittills har varit 

svårt att få en samlad bild av. Detta kommer vara användbart för vårdpersonal som står inför 

nya projekt och implementeringar baserade på Big Data, och som då på ett enkelt sätt kan väga 

för- och nackdelar för vad det kan komma att bidra med till organisationen och vilka åtgärder 

som eventuellt måste vidtas. Vi anser även att resultaten kan vara intressanta att ta del av som 

medborgare i Sverige eftersom det ger en bild av vilken sjukvård vi kan komma att vänta oss i 

framtiden. Vidare anser vi att studiens resultat kan ligga till grund för fortsatt forskning inom 

området (se avsnitt 7.3). 
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1.6 Disposition 
 

I kapitel 2 “Metod” går vi igenom de metodval vi använt oss av för att komma fram till vårt 

resultat. Kapitlet innefattar redogörelser för forskningsstrategi, definition av det valda fallet, 

datainsamlingsmetodik, metodik för dataanalys, vetenskaplig utgångspunkt samt val av respon-

denter. 

 

I kapitel 3 “Tidigare forskning och centrala begrepp” förklaras de centrala begrepp studien kret-

sar runt. Kapitlet överblickar även hur långt utvecklingen av Big Data kommit idag samt dess 

användningsområden. 

 

I Kapitel 4 “Teoretiska utgångspunkter” presenteras och förklaras de teorier som studien grun-

dar sig på och som senare återkommer i studiens analys.  

 

I kapitel 5 “Empiri” introduceras de respondenter som intervjuats för studiens datainsamling, 

samt bakgrundsinformation om organisationerna de arbetar inom. Därefter presenteras den in-

formation som framkommit under intervjutillfällena.  

 

I kapitel 6 “Analys” kopplas empirin till de tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna 

för att förankra det insamlade materialet till tidigare forskning.  

 

Kapitel 7 “Slutsats och diskussion” sammanfattar studiens resultat. Dessutom förs en avslu-

tande diskussion kring undersökningens metod och process och hur det kan ha påverkat resul-

tatet. Kapitlet avslutas med att förslag på fortsatt forskning läggs fram.  
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2. Metod 

  
2.1 Forskningsstrategi 
 

Syftet med vår uppsats anser vi passar bäst för en kvalitativ studie. Fördelarna med att använda 

oss av en kvalitativ studie är att det insamlade materialet blir mycket detaljerat och innehållsrikt 

vilket är något vi inte hade kunnat få fram om vi använt oss av en kvantitativ undersökning. Det 

öppnar också en möjlighet för oss att samla in och analysera olika tolkningar och åsikter inom 

det valda området (Oates, 2006). 

 

Forskningsstrategin vi har använts oss av är en fallstudie av mindre karaktär för att få en djupare 

förståelse för vårt valda ämne. Enligt Oates (2006) är just detta en av de huvudsakliga egen-

skaperna hos en fallstudie. En annan viktig egenskap hos en fallstudie enligt Oates (2006) är att 

man fokuserar på att samla in information från olika håll för att få en mer talande bild av fallet 

i fråga. I denna undersökning är fallet vi valt att studera inriktat på den svenska sjukvårdens 

arbete med att införa Big Data-baserade IT-lösningar. Då vi intervjuat representanter från både 

näringsliv och landsting, har vi fått information från olika håll vilket bidragit till en nyanserad 

bild av det undersökta ämnet. På så sätt hoppas vi kunna bidra med en mer representativ bild 

som inte bara utgår ifrån landstingets syn på utvecklingen utan även tar hänsyn till IT-leveran-

törernas perspektiv. Vi anser att en fallstudie varit den bästa strategin för vårt ändamål eftersom 

vi på så sätt kunnat samla in information från dess ursprungliga kontext, det vill säga från or-

ganisationerna själva.  

 

Enligt Oates (2006) finns flera olika typer av fallstudier; explorativa, deskriptiva och förkla-

rande fallstudier. I vårt fall är det en explorativ fallstudie som genomförts då vårt huvudsakliga 

mål varit att (explorativt) undersöka och försöka skapa en bild av nuläget och framtidsplanerna 

inom sjukvården. Man skulle även kunna säga att den delvis varit av deskriptiv karaktär i och 

med att vi ämnat kartlägga och beskriva de möjligheter och utmaningar de står inför. 
 

2.2 Beskrivning av fallstudien 
 

Denna fallstudie har syftat till att utreda hur landsting och näringsliv ser på de möjligheter och 

hinder som kan uppkomma vid införandet av Big Data inom sjukvården i Sverige. Detta har vi 

gjort genom att kontakta och intervjua ett landsting (Stockholms läns landsting) och ett företag 

(IBM) för att kunna få en sammanfattad bild vilka framtida möjligheter samt vilka utmaningar 

dessa två organisationer ser när det kommer till en mer Big Data-baserad vårdinformations-

miljö. Under studiens gång har fokus till viss del flyttats från sjukvården i stort till det svenska 

projektinitiativet 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö, vilket kommer att beskrivas mer in-

gående nedan i avsnitt 2.2.1. Anledningen till att vi valt att fokusera på detta projekt är att det 

anses vara det mest relevanta nutida initiativet för en mer Big Data-baserad sjukvård i Sverige, 

och som troligtvis kommer att ha stort inflytande på hur framtidens vårdinformation kommer 

att se ut.  
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2.2.1 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö 

 

3R - Framtidens vårdinformation är ett förändringsprojekt och ett samarbete mellan Stockholms 

läns landsting, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen som påbörjades 2014 och förvän-

tas vara genomfört år 2018. De tre regionerna, som tillsammans står för 60 % av Sveriges hälso- 

och sjukvård har gått ihop för att gemensamt förbättra framtidens vårdinformationsmiljö (inter-

vju med Karin Pihlgren, CIO vid SLSO, 27/4-2015). Detta projekt har startats upp på grund av 

att man inom regionerna anser att dagens informationsmiljö är olämpligt konstruerad och inte 

följer vårdens arbetssätt. På grund av att sjukvården är otroligt varierad hindras i dagsläget ut-

vecklingen och man vill därför ta fram en bättre och mer optimerad informationsmiljö (Pro-

gramdirektiv - 3R Framtidens vårdinformation, oktober-2014).  

 

Dagens nuvarande IT-stöd inom de tre regionerna anses vara tekniskt föråldrade och stödjer 

varken behov eller krav från invånare och vårdpersonal. IT-stöden skiljer sig både mellan reg-

ionerna samt även inom dem, och detta innebär en patientsäkerhetsrisk då det är mycket svårt 

att kvalitetssäkra systemen och användandet av dem. Projektets filosofi och målsättning är att 

skapa en sömlös informationsstruktur mellan regionerna där allt innehåll är samlat i en gemen-

sam kärna. Det innebär att man vill ta fram en helt ny informationsmiljö inom hälso- och sjuk-

vårdsområdet. Där vill man att allt ska utgå från invånarens behov av sjukvård och hälsovård, 

samt att få tillgång till information vid kontakt med olika vårdgivare. Man vill att hela samhället 

ska kunna förvänta sig att de digitala tjänster och funktioner som fungerar bra i övriga vardagen 

även ska fungera lika bra inom sjukvården (Programdirektiv - 3R Framtidens vårdinformation, 

oktober-2014). 

 

3R-projektet handlar inte enbart om de tekniska aspekterna så som informatik och teknik, utan 

om ett förändringsarbete som berör hela verksamheten. Man vill kunna bygga en modern och 

hållbar informationsmiljö som skapar värde för invånaren på lång sikt. Den nya miljön ska 

kunna möta alla behov och krav i både nutid och framtid. Man vill bygga en gemensam kun-

skapsbank där allt är samlat i en kärna. Detta möjliggör stora möjligheter för organisations- 

samt utvecklingsforskning, där man tror att 3R kan komma att bidra även på den internationella 

arenan (Programdirektiv - 3R Framtidens vårdinformation, oktober-2014). 

 

På grund av stora satsningar på projektet 3R och den stora påverkan det kommer ha inom sjuk-

vården om projektet lyckas, anses projektet vara relevant att studera utifrån denna studies syfte. 

Eftersom de tre regionerna som tidigare nämnts tillsammans står för 60 % av alla vård i Sverige 

kommer troligtvis många andra regioner att ta efter om projektet anses vara lyckat. På så sätt 

finns mycket intressant information att hitta inom 3R angående Big Datas framtidsutsikter i 

Sverige och de potentiella hinder och utmaningar som kan uppstå längs vägen. 
 

2.2.2 IBM och produkten Watson 

 

Vi har som en del i vår fallstudie även valt att intervjua en respondent på IT-företaget IBM. 

IBM är ett av de företag som ligger i framkant när det kommer till användning av Big Data och 

de har även ett nära samarbete med sjukvården i Sverige genom att erbjuda nya tjänster och 

lösningar. En av de mest omtalade innovationerna inom sjukvården är IBMs kognitiva system 

(se definition i Bilaga 3) Watson. Det används i dagsläget inte inom den svenska sjukvården, 

men har kommit betydligt längre inom den amerikanska. 
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Watson är en av IBMs många produkter och är framtagen för att kunna användas som besluts-

stöd gällande avancerade frågor där den mänskliga expertisen inte räcker till, bland annat inom 

sjukvården (se avsnitt 3.2.1). Tekniken och funktionerna bakom produkten är tänkta att spegla 

den inlärningsprocess som vi människor använder oss av för att lära oss och för att lagra saker 

i vårt minne. Watson bygger i grund och botten på ett kognitivt datorsystem (se definition i 

Bilaga 3), vars funktioner bygger på språkanalys, statistisk analys och maskininlärning (IBM, 

n.d.). Watson förväntas kunna besvara frågor ställda i det naturliga språket samt frågor ställda 

inom alla möjliga kunskapsområden (Duerr-Specht, Goebel & Holzinger, 2015). 

 

Precis som mänskliga experter kan Watson utveckla sin egen expertis inom i princip vilket 

område som helst. Inlärningsprocessen bygger som för människan på erfarenhet och informat-

ionsinsamling samt att över tid kunna få ta del av meningsfull feedback som senare kan stå till 

grund för de beslut man tar. Människan är dock begränsad i att man inte kan ta in och processa 

hur mycket information som helst. Watson däremot påverkas varken av volym eller minne och 

kan därför fungera som ett komplement där den mänskliga expertisen nått sina gränser (IBM, 

n.d.). 

 

3R-projektet har i dagsläget ännu inte nått det skede där beslut tas om vem eller vilka IT-leve-

rantörer som kommer att leverera projektets IT-lösningar. Det finns därför inte någon garanti 

för att just Watson kommer att bli en del av projektet 3R i framtiden. Dock anses Watson ändå 

vara relevant för studiens syfte då det är en Big Data-baserad lösning som har kommit mycket 

långt jämfört med många av dess konkurrenter. Watson är ett bra exempel som kan visa på vilka 

möjligheter som Big Data skulle kunna bidra med inom sjukvården i Sverige. 

 

Fallet som denna fallstudie således syftar till är en begränsad men ändå relativt representativ 

del av den svenska sjukvården, som vi tror kan komma att få stort inflytande på framtidens 

vårdinformationsmiljö i hela landet. 
 

 2.3 Forskningsparadigm 
 

Studien har utgått ifrån ett interpretativistiskt synsätt där vi fokuserat på den subjektiva uppfatt-

ningen. Detta forskningsparadigm är det mest vanliga för kvalitativa studier då man inte är ute 

efter en gemensam sanning utan öppnar upp för multipla tolkningar och synsätt. 

Inom det interpretativistiska paradigmet är det erkänt att man som forskare alltid oundvikligen 

tar med sig sina egna erfarenheter och perspektiv in i forskningen, vilket i slutändan kan påverka 

studiens resultat (Oates, 2006). Detta är dock något som har tagits i åtanke under studiens gång, 

framför allt i samband med insamling av data.  
 

2.4 Forskningsprocess 
 

I denna del går vi igenom och motiverar den process som studien bygger på, hur vi valt respon-

denter samt hur data har samlats in och analyserats. 
 

2.4.1 Val av respondenter 

 

På grund av den begränsade tidsperiod denna studie har kunnat utföras under, har vi valt att 

fokusera på att genomföra intervjuer med ett urval av personer som är yrkesmässigt insatta i 
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ämnet kring Big Data och den svenska sjukvården. På så sätt har vi kunnat skapa oss en bild av 

nuläget samt de satsningar som pågår inför framtiden. 

 

Respondenterna som kontaktades hittade vi genom att söka igenom alla hemsidor tillhörande 

en mängd olika sjukhus, organisationer och företag, för att utröna huruvida de arbetade med 

Big Data-baserade IT-lösningar inom den svenska sjukvården eller ej. Vi började först med att 

på ett strategiskt sätt gå igenom hemsidor tillhörande de organisationer och företag som vi på 

förhand misstänkte skulle kunna arbeta med detta. Sedan använde vi sökmotorn Google för att 

försöka hitta ännu fler som arbetar med detta inom Sverige. Den begränsade tiden har dock 

gjort det svårt att få tag i respondenter som velat ställa upp på intervjuer, trots upprepade försök 

till kontakt via både mail och telefonsamtal. 
 

2.4.2 Empirisk datainsamling 

 

För att samla empiri till vår undersökning har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Vi ville komma åt nyanserade och detaljerade svar och på grund av det valde vi att enbart hålla 

oss till intervjuer. Vi ansåg att det för vår studie var viktigare att få en djup förståelse och kun-

skap, än att kunna dra några statistiskt baserade slutsatser som vi eventuellt hade kunnat få fram 

om vi istället använt oss av enkätbaserad datainsamling. 

 

Intervjuer av semistrukturerad karaktär innebär att intervjuernas struktur ska vara som ett var-

dagligt samtal, men att de ska genomföras med ett professionellt angreppssätt med förutbe-

stämda frågeområden. Intervjuaren brukar ställa en första fråga och efter det utgå från den in-

tervjuades svar i sina fortsatta frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi hade innan genomföran-

det av intervjuerna förberett oss genom att skapa en intervjumall per intervju (se Bilaga 1 och 

2). På grund av intervjuernas semistrukturerade karaktär kunde dock mer information samlas 

in under intervjuerna än enbart det som framgår av intervjumallarna. Dessa ska således enbart 

ses som en utgångspunkt för intervjuerna. Mallarna beskrivs mer ingående nedan i avsnitt 2.4.4. 
 

2.4.3 Teoretisk datainsamling 

 

Det teoretiska underlaget för denna studie har samlats in via olika databaser, så som Google 

Schoolar, Scopus och Uppsala universitetsbibliotek. Källorna har sedan värderats utifrån antal 

citeringar och huruvida de varit vetenskaplig granskade eller ej. Utifrån datainsamlingen har 

två modeller/ramverk valts ut och konstaterats som relevanta för studiens analys. Det första är 

ett ramverk framtaget av företaget McKinsey som tar upp möjligheter som kan uppkomma vid 

användning av Big Data inom sjukvården. Den andra är en modell av Beynon-Davies, Galliers 

och Sauer (2013) som identifierar de misslyckanden som är mest förekommande vid systemut-

veckling, dessa modeller beskrivs mer ingående i kapitel 4. Den sistnämnda är en modell som 

är hämtad ur boken Business Information Systems (2013) som bland annat används som kurs-

litteratur inom det systemvetenskapliga programmet vid Uppsala universitet och som är skriven 

av informatikprofessorn Paul Beynon-Davies med medarbetare. Källan anses som trovärdig då 

den är uppdaterad, aktuell samt neutralt skriven. 

 

Artikeln som beskriver McKinseys ramverk är framtagen av det internationella företaget McK-

inseys eget Center for US Health System Reform vilket är en del av företaget som startades upp 

år 2010. Centrets huvudsakliga mål är att ta fram omvärldsanalyser och rapporter samt att dela 

ny kunskap och forskning med allmänheten. Allt arbete tas fram av experter inom det specifika 
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området man undersöker, i samarbete med McKinseys konsulter. McKinsey menar att all forsk-

ning inom centret finansieras av McKinseys oberoende partners och aldrig beställts av företag, 

myndighet eller andra institutioner (McKinsey, n.d.). På grund av detta anser vi att det är en 

pålitlig källa som är relevant för det ämne vi valt undersöka. 
 

2.4.4 Metodik för dataanalys 

 

Under planeringsarbetet inför intervjuerna delade vi in de frågor vi ville beröra i olika teman. 

Detta gjorde vi för att få fram ett teoretiskt klargörande av vad vi valt att undersöka.  

 

Vi valde att dela in frågorna efter två teman med rubrikerna: 

- Fördelar och möjligheter med Big Data inom sjukvården 

- Hinder och svårigheter med Big Data inom sjukvården 

 

Baserat på ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades sedan intervjumaterialet. För 

att på ett enkelt sätt kunna analysera den empiriska data vi fått fram av transkriberingen genom-

förde vi sedan en kategorisering av materialet. Det är ett väl beprövat sätt att analysera text-

material för att få en tydlig överblick, genom att långa intervjuuttalanden kortas ned och delas 

in under några få kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Irrelevant information sorterades bort och det kategoriskt sammanfattade empiriska materialet 

matchade vi sedan mot våra ursprungliga temafrågor som vi huvudsakligen velat ta reda på 

under intervjun.  
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3. Tidigare forskning och centrala begrepp 
 

I detta kapitel kommer vi gå igenom den teori och forskning som finns och ligger till grund för 

den undersökning vi har valt att göra. Kapitlet börjar med att klargöra begreppet Big Data samt 

dess möjligheter och användningsområden, för att sedan ge en bild av hur utvecklingen i dags-

läget ser ut inom hälso- och sjukvårdsområdet på den amerikanska marknaden.  
 

3.1 Big Data 
 

En förutsättning för att kunna sätta sig in i fortsatt läsning av denna uppsats är att förstå vad Big 

Data är och hur det kan användas för att skapa värde och nytta för alltifrån enskilda individer, 

företag och organisationer, till hela nationer. Big Data översätts till svenska som ”stora data-

mängder” eller enbart “stora data”, men den mest använda termen här i Sverige är fortfarande 

”Big Data” och därför kommer vi i fortsättningen av denna uppsats huvudsakligen använda oss 

av det engelska uttrycket. 

 

Man skulle kunna säga att Big Data är en produkt av den utveckling som skett till följd av vårt 

alltmer digitaliserade samhälle. Att Big Data handlar om mycket stora datamängder är alla över-

ens om, men i dagsläget finns ingen officiell definition av begreppet. Vissa, till exempel Nat-

ionalencyklopedin (NE), hävdar att Big Data definieras genom dess exakta storlek i byte: "Big 

data utgörs av olika typer av digitalt lagrad information av storleken terabyte till petabyte 

(10^12–10^15 byte)" (Lindholm, i.d.). 

 

Å andra sidan finns det de som hävdar att Big Data inte handlar om fysisk storlek utan istället 

om ett nytt sätt att hantera stora datamängder samt den komplexitet som uppstår på grund av de 

nya volymerna. En av dessa är till exempel Edd Dumbill, grundare av tidskriften Big Data, som 

(2012) skriver att: 
 

Big data is data that exceeds the processing capacity of conventional database systems. The data 

is too big, moves too fast, or doesn’t fit the strictures of your database architectures. To gain 

value from this data, you must choose an alternative way to process it (Dumbill, januari-2012). 
 

Big Data skiljer sig alltså från traditionell data, om man ska tyda Edd Dumbill, genom att det 

kräver nya sätt för att bearbeta den i och med dess egenskaper som inte längre passar in i de 

traditionella databassystemen. Mayer-Schönberger och Cukier (2013) har utgått från följande 

definition av Big Data:  
 
Big data refers to things one can do at a large scale that cannot be done at a smaller one, to 

extract new insights or create new forms of value, in ways that change markets, organizations, 

the relationship between citizens and governments, and more. (Mayer-Schönberger & Cukier, 

2013, s. 6) 
 

De menar således att på grund av omfattningen av all data kan Big Data bidra med nya insikter 

och värden. Detta kan i sin tur förändra organisationer och marknader samt relationer mellan 

medborgare och myndigheter, något som inte hade varit möjligt på samma sätt utifrån mer små-

skalig data. 

 

Trots att det i dagsläget saknas en officiell definition av begreppet Big Data har litteratursök-

ningen som ligger till grund för denna studie kunnat konstatera att en beskrivning av Big Data 

http://radar.oreilly.com/2012/01/what-is-big-data.html
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återkommer oftare än andra. Detta är en beskrivning av Gartner, Inc (då Meta Group), ett ame-

rikanskt världsledande företag som bedriver forskning och rådgivning inom informationstek-

nologi. Deras beskrivning från år 2001, har kommit att kallas “The 3 V´s”, och tilldelar Big 

Data tre huvudsakliga egenskaper: Volume (volym), Velocity (hastighet) och Variety (variat-

ion/mångfald) (Laney, februari-2001). På senare tid har av vissa ytterligare ett V tilldelats be-

greppet, nämligen Veracity (trovärdighet) (Shroeck, Shockley, Smart, Romero-Morales & 

Tufano, 2012). 
 

3.1.1 Big Datas fyra V 
 

 
Figur 1. Big Datas fyra huvudsakliga egenskaper (Källa: Minor, 2013)  

 

Volume (volym):  

 

Att en avgörande egenskap hos Big Data är dess enorma storlek kan man lätt lista ut. Denna 

egenskap handlar om det faktum att Big Data måste innefatta stora volymer data för att kunna 

bidra med något som traditionell data inte kan. Genom att analysera stora mängder data istället 

för små kan man hitta mönster och trender som annars inte skulle ha upptäckts. I och med att 

datamängderna växer i storlek och att det nu är lättare att samla in data, kan man analysera och 

använda all data istället för utgå från olika urval av data (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). 

Detta skapar nya möjligheter vid analys av stora datamängder eftersom man inte på förhand 

måste skapa relevanta urval och formulera vilka resultat man är ute efter. 
  
Velocity (hastighet):  

Hastighet är också en viktig egenskap hos Big Data. Idag genereras data i en otrolig takt och 

kan även analyseras i realtid vilket hade varit omöjligt för traditionella system att hantera. De 

nya möjligheterna till snabb insamling och analys gör att man nu kan fatta beslut baserad på 

färskare data vilket är en av Big Datas största fördelar (Shroeck et al., 2012). Att man inte längre 

behöver utgå från data som (i bästa fall) samlades in för en eller två veckor sedan gör att man 

kan utvinna mer tidsaktuell information från all insamlad data. 
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Variety (variation/mångfald): 

 

När man pratar om data brukar man prata om olika sorters data. Dessa är ofta kategoriserade 

som strukturerad (till exempel tabeller), semistrukturerad data (till exempel XML-dokument) 

och ostrukturerad data (så som fotografier och video med mera) (Morton, Runciman & Gordon, 

2014). En av egenskaperna som definierar Big Data är dess varierade form av data samt möj-

ligheten att kunna analysera denna. Till följd av att det idag finns fler sätt att samla in data, blir 

all insamlad data också mer varierad i sin karaktär. Organisationer och företag måste alltså ta 

hänsyn till denna variation av datatyper och datakällor för att fullt ut kunna utnyttja Big Datas 

potential (Shroeck et al., 2012).   

 

 

Veracity (trovärdighet): 

 

En av aspekterna av Big Data som är oundviklig att ta hänsyn till är frågor kring dess trovär-

dighet. Även om stora datamängder på grund av dess storlek alltid kommer kunna bidra med 

värdefull information kommer den också alltid innehålla inkorrekt data som kan komma att visa 

på felaktiga samband med mera. Ingen algoritm kan undvika dessa typer av felaktig data helt 

och hållet. Trovärdigheten av data är alltså en aspekt som företag och organisationer som an-

vänder sig av Big Data måste förhålla sig till och lära sig att hantera (Shroeck et al., 2012). 
 

3.1.2 Big Datas utveckling och användningsområden 

 

Man kan till viss del hävda att Big Data inte är något nytt fenomen. Företag har länge samlat in 

och analyserat stora datamängder i syfte att kunna förändra, förbättra och följa upp sin verk-

samhet (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Enligt Shroeck et al. (2012) finns det dock två 

anledningar till att Big Data ökat i popularitet och idag används mer frekvent inom fler företag 

och branscher än tidigare. Den ena anledningen beror på digitaliseringen som idag pågår i vårt 

samhälle och som bidrar till den ökade mängden genererad data. Denna data passar inte längre 

in i de traditionella datalagren på grund av dess omfattning. Den andra anledningen är de nya 

tekniker som uppkommit för att analysera stora datamängder och som ger ny, värdefull inform-

ation till företagen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. 

 

Mayer-Schönberger och Cukier (2013) anser att Big Datas framgång i vår tid beror på två andra 

viktiga faktorer, nämligen att det blivit billigare med både datorkraft och datalagring men också 

att ett skifte har skett när det kommer till synen på data. Man har gått från att se data som statiskt 

och orörligt och ha ett specifikt syfte, till en syn på data som någonting mer flexibelt som skapar 

en ny form av ekonomiskt värde, en ovärderlig råvara för affärsvärlden. 

 

Möjligheten att generera, analysera och utvinna information gör att Big Data idag kan bidra 

med nytta inom många olika områden, alltifrån finanssektorn och detaljhandeln till miljöforsk-

ning och sjukvården (Nambiar, Bhardwai, Sethi & Vargheese, 2013). 
 

3.2 Möjligheter med Big Data inom sjukvården 
 

Den ökande digitaliseringen i samhället, framför allt inom sjukvården, skapar idag en större 

efterfrågan på Big Data-baserade IT-lösningar. Vid implementering av dessa IT-lösningar er-

bjuds man en djupare insikt i all den data man har tillgång till, genom att man bland annat har 
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möjlighet att utföra olika sorters analyser. Detta bidrar till förbättrad vård, säkrare behandlingar 

samt stärkta band mellan vårdpersonal och patienter. Det kan på det ekonomiska planet även 

reducera kostnader (Sathiyavathi, 2015). 

 

Det finns två olika områden relaterade till hälso- och sjukvård där användandet av Big Data är 

som störst, det ena handlar om forskning och det andra handlar om själva sjukvården. Det första 

området, genomiken, är ett forskningsområde där man kartlägger mänskliga genom eller delar 

av dem, för att hitta gener som kan kopplas till sjukvård och hälsofrågor (Chen, Chiang & 

Storey, 2012). Det andra området berör implementerande av Big Data-lösningar inom sjukvår-

den. IT-lösningar som ofta nämns i samband med det är elektroniska journaler, system för för-

skrivning av mediciner och läkemedel samt system som möjliggör kontakt mellan patienter och 

vårdgivare. Utöver dessa IT-lösningar kan Big Data skapa nya möjligheter inom området för 

beslutsstöd. Det kan även utgöra kärnan i kunskapsbanker för hälsa, sjukdomar och miljö. 
 

3.2.1 Big Data inom den amerikanska sjukvården 

 

Det finns mycket information att finna angående utvecklingen av hur Big Data har inkluderats 

i den amerikanska hälso- och sjukvården. Alla nya innovationer inom detta område bidrar var 

och en till att förbättra olika delar av sjukvården (Nambiar et al., 2013). 

 

Man kan till exempel genom att samla in olika typer av data sedan analysera och tolka den och 

få fram information i realtid om var, hur och när sjukdomar bryter ut. Detta kan användas som 

hjälpmedel till att förutspå var och när nästa utbrott kommer att ske (Heitmueller et al., 2014).  

Nedan följer en beskrivning av tre pågående projekt baserade på Big Data inom den ameri-

kanska sjukvårdsmarknaden. 

 

Heitmueller et. al (2014) menar att Big Data idag används som vapen för att analysera och 

förutspå influensautbrott. Innovationer som denna är av stor vikt, då influensa är ett hälsotill-

stånd som varje år kräver miljoner liv. I USA har Center for Disease Control (CDC) varit med 

och tagit fram en lösning som kallas FluView. CDC tar varje vecka emot över 700 000 influ-

ensarapporter innehållandes data om sjukdomsförlopp, information om vilken typ av behand-

ling som satts in, samt om behandlingen varit lyckad. FluView är en applikation som erbjuder 

vårdgivare att i realtid kunna se exakt var och när influensan har brutit ut samt vilket vaccin 

och andra läkemedel som har använts. Detta kan enligt Nambiar et al. (2013) sedan användas 

som stöd och beslutsunderlag vid behandling av nya patienter. 

 

Ett initiativ inom i USA som har stark koppling till detta område, är ett projekt där man foku-

serar på sjukvården i proaktiv mening, istället för reaktiv. Programmet i fråga går under benäm-

ningen NSF Smart Health and Wellbeing (SHB) program (National Science Foundation, n.d.). 

I det menar man att mycket inom sjukvården kan förbättras och framför allt effektiviseras ge-

nom att tänka förebyggande, genom evidensbaserad och patientcentrerad vård. Man fokuserar 

på patienters välmående och återkoppling kring det, till skillnad från att enbart fokusera på 

sjukdomsbekämpning i reaktiv mening. Det man tänkt undersöka under detta projekt är använ-

dandet av sensorsteknologi, nätverkande, maskininlärning, modellering av kognitiva processer 

samt processmodellering med fokus på sociala och ekonomiska frågor. Allt detta är sådant som 

är mycket relevant för den framtida utvecklingen av Big Data inom sjukvården (Chen, Chiang 

& Storey, 2012). 
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Ett annat aktuellt område där Big Data är en viktig del är inom cancerforskningen. Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center i USA är världens äldsta och största center för privat cancervård, 

och tillsammans med 41 andra kliniker arbetar de i ett nära samarbete med läkare och världsle-

dande forskare för att förbättra cancervården. Genom att alltid sträva efter att ligga i framkant 

med det senaste inom sjukvården har man på Memorial Sloan Kettering möjligheten att ge sina 

patienter den bästa sjukvård som finns tillgänglig på marknaden. Ett pågående samarbete mel-

lan Memorial Sloan Ketterings läkarkår och företaget IBM inriktar sig på den senaste tekniken 

gällande IBMs produkt Watson Oncology. Det är ett kognitivt datorsystem baserat på Big Data, 

som är designat för att stödja läkare i beslut om vilken typ av vård som är möjlig samt bäst 

lämpad att ge patienterna (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, n.d.). 
 

3.3 Hinder och utmaningar kopplade till Big Data inom sjukvården 

 

Duerr-Specht, Goebel och Holzinger (2015) menar dock att det finns många frågor och even-

tuella hinder när det gäller att implementera fullskaliga lösningar så som Watson eller andra 

Big Data-baserade IT-lösningar inom sjukvården. En debatt har blomstrat upp kring huruvida 

utvecklingen av dessa IT-system och produkter kan komma att i framtiden utkonkurrera den 

mänskliga expertisen och ta sig an allt för stora roller inom diagnostik och terapeutiska beslut. 

Även om utvecklingen skulle gå åt det hållet, skulle vägen dit att vara lång och kantad av flera 

hinder och svårigheter. 

 

Ett specifikt hinder är att när det gäller dessa datorsystem kan beslut, analyser och beräkningar 

enbart baseras på den data som redan är tillgängligt för systemet. Till skillnad från den mänsk-

liga hjärnan baseras de tekniska systemens beslut och beräkningar på input given i binär data. 

Även om system så som Watson kan processa upp till 500 GB data per sekund är den tillgäng-

liga informationen ändå begränsad till sådan som redan är publicerad eller tillgänglig i andra 

digitala format. Detta gör dessa system sårbara för det så kallade GIGO-fenomenet (“garbage 

in, garbage out”) som innebär att det enbart är det som redan är givet till systemet avgör vad 

man kan få ut för resultat ur det. Detta kan skada validiteten av systemets output (Duerr-Specht, 

Goebel & Holzinger, 2015). 

 

Ett hinder kopplat till sjukvården är, att läkare och vårdgivare är begränsade i hur de ska och 

får formulera sig, samt vad som ska skrivas in i den medicinska dokumentationen. Detta gör att 

dokumentationen präglas av ett bias av förbestämda formuleringar och standardiserade sätt att 

dokumentera. Det är viktigt att ha i åtanke vid framtagandet av Big Data-baserade IT-lösningar 

till sjukvården, då det medför en risk för att dokumentationen inte alltid representerar hela 

spektrat av symptom och problem som patienter tar upp med sina vårdgivare (Duerr-Specht, 

Goebel & Holzinger, 2015). 

 

Utöver ovanstående hinder handlar en stor del av de hinder och svårigheter som kan uppstå vid 

införande av Big Data inom sjukvården enligt Bollier (2010) om att läkemedelsföretag, läkare 

och patienter ofta upplever det som att det kan komma att inkräkta på deras personliga intressen 

och integritet. Bollier (2010) menar bland annat att läkemedelsföretag inte nödvändigtvis ställer 

sig positiva till fortsatt “granskning” av sina läkemedel, som utökad insamling av patientdata 

skulle medföra, då det skulle kunna dyka upp oväntade händelser som påverkar läkemedlets 

trovärdighet. Läkare får idag ersättning per patientbesök och skulle därför inte tjäna på att en-

bart fokusera och uppmana till förebyggande vård, som eventuellt då skulle bidra till ett minskat 

antal patientbesök. Däremot skulle både läkare och läkemedelsföretag dra nytta av Big Data-
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lösningar som samlar in så mycket information som möjligt om deras patienter, så som till 

exempel en persons genetiska bakgrund. Men det ställer sig många patienter negativa till, då 

det kan komma att användas emot dem i till exempel försäkringsärenden. Enligt Bollier (2010) 

kommer införandet av Big Data inom sjukvården att kantas av hinder, då det som beskrivet i 

ovanstående stycke alltid kommer att inkräkta på någons personliga intressen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt presenteras två modeller och ramverk vi valt att ha som teoretisk utgångs-

punkt. Dessa ligger senare till grund för studiens analys. 
 

4.1 McKinseys ramverk över möjligheter med Big Data inom sjukvården 
 

Användandet av Big Data inom sjukvården har skapat en debatt om hur det ska användas och 

vad som egentligen är bäst för patienten i kombination med hur det fungerar rent ekonomiskt 

för hela sjukvårdssystemet. McKinsey har tagit fram ett ramverk som består av fem punkter, 

eller snarare förhållningssätt, som var och ett skapar nya möjligheter och ett mervärde för både 

patienter och själva sjukvårdssystemet. Mervärdet uppstår när man hittat en bra balans mellan 

kliniska resultat och kostnaden för den sjukvård som krävs. Modellen beskrivs nedan och bely-

ser de fem olika förhållningssätten man kan arbeta utefter. Den är tänkt att fungera som ett 

ekosystem där förbättringar inom en punkt leder till ytterligare förbättringar inom de andra 

punkterna o.s.v. Anledningen till att de kopplar användningen av detta ramverk till Big Data, 

är för att den understödjande tekniken bakom var och en av punkterna kan tas fram och utveck-

las med Big Data som grund. Dessa tekniska lösningar användas som stöd i de verksamhetsför-

ändringar och förhållningssätt som tas upp i McKinseys modell, och kan på det sättet skapa nya 

möjligheter inom sjukvården (Groves, Kayyali, Knott & Van Kuiken, januari-2013). 

 

Nedanstående fem punkter representerar McKinseys modell och är beskrivna enligt Groves et 

al. (januari-2013). 
 

1. Right living (rätt levnadssätt) 

Den första punkten handlar om att man som patient kan och bör välja att anta en aktiv 

roll i sin behandling, till exempel när det handlar om förebyggande av sjukdomar. Att 

som vårdgivare arbeta efter begreppet right living innebär att man förväntas uppmana 

patienter att ta bättre livsstilsbeslut och hjälpa dem mot ett mer hälsosamt sätt att leva. 

Detta kan bland annat ske genom kontinuerlig kontakt via olika forum över internet.  
 

2. Right care (rätt vård)  

Den andra punkten handlar om att man som vårdgivare alltid ska sträva efter att ge sina 

patienter det senaste inom sjukvården och den mest lämpliga vård som finns att ge. 

Vårdgivare ska inte enbart följa processer och standardiserade behandlingar utan man 

bör lägga mycket fokus i sitt arbete på att alla vårdinstanser bör kunna arbeta ihop. Detta 

effektiviserar sjukvården genom att man slipper de problem som finns idag där man vid 

besök på olika kliniker får göra samma sak flera gånger. 
 

3. Right provider (rätt vårdgivare)  

Den tredje punkten handlar om man som vårdgivare bör sträva efter att patienter alltid 

ska behandlas av den vårdgivare som är mest lämpad för uppgiften, då detta i sin tur 

kommer leda till bästa möjliga kliniska resultat. Det handlar även om effektivisering 

genom att sköterskor på egen hand ska få utföra uppgifter som inte kräver godkännande 

och övervakning av läkare, för att tidseffektivisera sjukvården och avlasta de läkare som 

istället kan utföra viktigare uppgifter på annat håll. 
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4. Right value (rätt värde)  

Den fjärde punkten handlar om att vårdgivare och leverantörer hela tiden ska ha fokus 

på att öka värdet av vården när man arbetar med kostnadseffektivitet och förbättringar.  
 

5. Right innovation (rätt innovation) 

Den femte och sista punkten i modellen handlar om att man ska alltid ska sträva efter 

att upptäcka bättre behandlingar och lösningar inom sjukvården. För att skapa mervärde 

i denna punkt vill man att man ska ta bättre till vara på den kliniska data som finns att 

tillgå inom sjukvården. Bland annat kan denna medicinska data användas för att för-

bättra kliniska prövningar och traditionella behandlingar.  
 

4.2 Beynon-Davies modell “Dimensions of failure” 
 

Många faktorer ska stämma för att ett IT-projekt ska bli framgångsrikt och lyckat. Informatik-

professorn Paul Beynon-Davies menar att genom att titta på och analysera tidigare misslyckade 

projekt kan man lära sig värdefulla lärdomar som kan leda till mer framgångsrika strategier och 

planeringar i framtiden. “Dimensions of information systems failure” är en modell framtagen 

av Beynon-Davies och medarbetare som går ut på att identifiera och kategorisera de olika di-

mensionerna av misslyckanden som är vanliga i samband med systemutveckling. Modellen de-

lar in de olika aspekterna av misslyckanden i fyra huvudsakliga kategorier: Environmental fai-

lures (miljömässiga misslyckanden), Organisational failures (organisatoriska misslyckanden), 

Project failures (projektrelaterade misslyckanden) samt Technical failures (tekniska misslyck-

anden) (Beynon-Davies, Galliers, Sauer, 2013). 

 

Miljömässiga misslyckanden är sådana misslyckanden som uppkommer på grund av faktorer 

runt omkring systemet, så som lagar och lagändringar eller andra samhällsförändringar. Orga-

nisatoriska misslyckanden uppstår när system inte bidrar med nytta till organisationen, till ex-

empel genom utebliven ökad effektivitet. Projektrelaterade misslyckanden innebär misslyckan-

den när det kommer till att till exempel hålla sig till tidsram eller budget för ett systemprojekt. 

Tekniska misslyckanden betyder misslyckanden i hård- eller mjukvara för systemet (Beynon-

Davies, Galliers, Sauer, 2013). 

 

Förutom de fyra olika kategorierna av misslyckanden menar Beynon-Davies, Galliers och Sauer 

(2013) att man kan dela upp problemet ytterligare i två dimensioner, en tidsmässig och en kopp-

lad till komplexitet. Den vertikala pilen i figur 2 nedan visar på den sistnämnda. De menar att 

vi människor förhåller oss olika till olika typer av problem. Vi har till exempel ofta lättare att 

förhålla oss till och definiera “hårda” problem, till exempel tekniska problem, och kan på så 

sätt också lättare lösa dem. Med till exempel miljömässiga problem däremot, som anses som 

“mjuka” problem, har vi ofta svårare att fastställa vad problemet egentligen handlar om och de 

anses därför som mer komplexa (Beynon-Davies, Galliers, Sauer, 2013). De är således i större 

behov av “problem setting”, det vill säga problemformulering. 

 

Den horisontella pilen i samma figur representerar den tidsmässiga dimensionen. Den visar på 

att brister kan uppkomma antingen i samband med utveckling och senare under själva använ-

dandet av systemet (Beynon-Davies, Galliers, Sauer, 2013). Båda kan leda till förödande kon-

sekvenser som i värsta fall leder till att systemet överges helt. 
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Figur 2. Beynon-Davies modell Dimensions of information systems failure. 
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5. Empiri 
 

Som det står beskrivet i kapitel två, genomfördes intervjuer med respondenter som är insatta 

och kunniga i det ämne vi valt att undersöka, det vill säga Big Data inom den svenska sjukvår-

den. Nedan presenteras dessa respondenter och sedan följer en genomgång av den empiri inter-

vjuerna kommit att bidra till. 
 

5.1 Presentation av respondenter 
 

Karin Pihlgren, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) 

Pihlgrens titel är CIO på SLSO, vilket betyder att hon sitter med i ledningsgruppen med titeln 

IT-chef. Utöver det är hon ansvarig för all IT inom den egenägda sjukvården i Stockholm samt 

för 3R-projektet i Stockholm (K. Pihlgren, personlig kommunikation, 27 april, 2015). 
 

Gabor Révay, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) 

Révays främsta arbetsuppgift är som chef för Business intelligence-enheten (BI-enheten) på 

SLSO (G.Révay, personlig kommunikation, 27 april, 2015). 

 

SLSO ingår i Stockholms läns landsting och är ansvariga för primärvården, avancerad sjukvård 

i hemmet, psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt geriatriken. SLSO består i 

dagsläget av cirka 11 000 anställda. De tar emot cirka sex miljoner patienter i öppenvården, 

samt har i slutenvården närmre 600 000 vårddygn under ett år. Det stora antalet patientbesök 

gör SLSO till en av de största vårdgivarna i Sverige (SLSO, i.d.). 
 

Stefan Ohlsson, IBM  

Stefan Ohlsson är hälso- och sjukvårdsansvarig inom IBMs nordiska organisation. Det betyder 

att han arbetar med frågor som berör utveckling och försäljning av IBMs IT-lösningar inom 

sjukvården i Norden. Han har 10 års erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor 

och affärsutveckling inom IBM (S. Ohlsson, personlig kommunikation, 29 april, 2015). 
 

IBM är ett internationellt IT-företag med cirka 400 000 medarbetare världen över (IBM 

Svenska AB, i.d.). IBM erbjuder en mängd olika lösningar, tjänster och produkter, exempelvis 

till sjukvården, bank- och försäkringssektorn, offentlig sektor och transportsektorn. Tjänsterna 

varierar från molntjänster till integrations- och säkerhetstjänster med mera (IBM, i.d.). De har 

även lång erfarenhet av att arbeta med teknik baserad på Big Data.  
 

5.2 Presentation av empiri 

 
5.2.1 Big Datas möjligheter enligt respondenterna 

 

Nedan följer en sammanfattning av vilka möjligheter relaterade till Big Datas potential inom 

den svenska sjukvården som respondenterna tagit upp under våra intervjutillfällen. 
 

Möjligheter med Big Data enligt SLSO 

Karin Pihlgren och Gabor Révay på SLSO tar upp många fördelar och möjligheter med att 

införa Big Data-lösningar inom sjukvården i framtiden. De anger att det är en nödvändig ut-

veckling och något som kommer bli en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård. 
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En av de främsta fördelarna enligt Pihlgren och Révay är att de skulle få all information samlad 

i en och samma kärna. En sådan centraliserad informationsbas skulle skapa enorma möjligheter 

till forskning, prediktiva prognoser samt för diagnostisering av sjukdomar. Informationen 

skulle finnas samlad och tillgänglig direkt när man behöver den vilket skulle underlätta mycket. 

Detta skulle bli en stor skillnad från idag då, enligt respondenterna, en enskild forskare exem-

pelvis kan ha tillgång till så mycket som 48 olika databaser. Att samla dessa till en stor datakälla 

skulle underlätta för alla inblandade i och med att informationen blir tillgänglig för alla samt 

kan analyseras i större skala. 

 

En annan möjlighet med att satsa på Big Data-lösningar inom sjukvården är att det skulle kunna 

förenkla och möjliggöra den medicinska kvalitetsuppföljningen. Man skulle exempelvis kunna 

följa upp blodtryck på hypertoni-patienter, följa upp och utvärdera diabetesvården samt följa 

och analysera andra kroniska sjukdomar. Pihlgren menar att det är efterfrågat av professionen 

inom sjukvården, då det idag finns få verktyg som är implementerade för den medicinska upp-

följningen. 

 

Utöver det talar Pihlgren om att det nya systemet planeras kunna samla in information från 

patienters aktivitetsband och pulsklockor, som sedan får utgöra en del av patienternas journal. 

Denna data kan användas som underlag för medicinsk uppföljning och skapar nya möjligheter 

för gemensam analys och diskussion mellan läkare och patienter. 

 

Möjligheter med Big Data enligt IBM 

 

Stefan Ohlsson på IBM ger även han en optimistisk bild av vad Big Data kan komma att göra 

för den svenska hälso- och sjukvården i framtiden. Dock är de fördelar han tar upp främst ba-

serade på vad IBMs Watson kan komma att bidra med. En av de största fördelar han ser med 

införande av IT-baserade Big Data-lösningar inom sjukvården, så som Watson, är att det kan 

komma att underlätta enormt för att hitta passande patienter som matchar alla de kliniska pröv-

ningar som pågår. Enligt Ohlsson pågår idag 170 000 kliniska prövningar runt om i världen och 

en lösning som Watson skulle kunna underlätta processen att matcha dessa mot relevanta pati-

enter enormt. Ohlsson beskriver att i dagsläget är denna process tids- och resurskrävande då det 

krävs att en fysisk person letar igenom olika journaler och databaser för att hitta passande 

matchningar. Denna process skulle kunna effektiviseras oerhört genom användning av Big 

Data-baserad teknik som då, baserat på mängder av information om de patienter som är inlagda 

för tillfället, skulle kunna matcha dessa till de prövningar som pågår. En satsning på sådan 

utveckling tror Ohlsson skulle kunna komma att erbjuda enorma möjligheter för vårdpersona-

len, patienterna och även läkemedelsbolagen. 

 

En annan möjlighet som tas upp är att det kommer kunna hjälpa till som beslutsstöd för läkare 

att kunna hitta och konstatera ovanliga och svåra diagnoser. Dessutom kommer man med hjälp 

av den stora datasamlingen kunna upptäcka mönster och trender hos patienter med till exempel 

diabetes för att i tid kunna justera och anpassa deras medicinering. Även det faktum att Watson 

kan förstå mänskliga formuleringar, värdera information, komma med rekommendationer samt 

ställda följdfrågor såsom “har ni gjort det här testet?” eller “hur reagerar patienten på det här?”, 

tror Ohlsson kommer kunna bidra mycket till sjukvården i form av en ny typ av teknisk väg-

ledning. Något som läkare inte haft tillgång till i realtid tidigare. 
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Ytterligare en möjlighet som nämns under vårt samtal är att man med hjälp av en mer centrali-

serad informationsbas kommer kunna öka informationsutbytet mellan olika vårdgivare. Det 

skulle underlätta för vårdpersonal att med patientens godkännande till exempel kunna skicka 

patientinformation till andra sjukhus, kanske till och med sjukhus i andra länder för att kunna 

dela erfarenheter och utöka kunskaper. 

 

Ohlsson beskriver att sjukvården har halkat efter vissa andra branschers IT-användning, som 

till exempel banksektorn eller detaljhandeln, men att möjligheterna för en väl utvecklad IT-

miljö även i sjukvården i framtiden inte är en omöjlighet. Dock är satsningarna beroende av 

nationellt intresse. Så länge det finns intresse och ambitioner hos beslutsfattare och politiker 

kan vårdinformationsmiljön förbättras enormt, mycket med hjälp av Big Data. 
 

5.2.2 Eventuella hinder och utmaningar enligt respondenterna 

 

Nedan följer en genomgång av de hinder och utmaningar som respondenterna lyft fram under 

intervjuerna, som de menar kan uppkomma vid implementering av Big Data-baserade IT-lös-

ningar inom den svenska sjukvården. 
 

Hinder och utmaningar med Big Data enligt SLSO 

 

Enligt Karin Pihlgren på SLSO uppstår det alltid många hinder på vägen när man ska imple-

mentera IT-lösningar inom sjukvården så som de Big data-baserade IT-lösningarna som tagits 

upp tidigare i denna uppsats. Indelat i tre kategorier anser Pihlgren att de största utmaningarna 

är ekonomin, resursfrågan och informatiken. Nedan följer en djupare förklaring av dessa hinder 

baserat på information insamlat under intervjun. 
 

Ekonomiska hinder och utmaningar 

 

På grund av den gigantiska storlek det handlar om för förändringsprojekt inom sjukvården kom-

mer det alltid att krävas stora ekonomiska resurser. Pihlgren menar att det inte enbart behöver 

vara inköp som är det mest kostsamma i projekt, utan att det alltid krävs mycket resurser för att 

upprätthålla och vidmakthålla förvaltning och drift. Därför blir alltid den ekonomiska budgeten 

ett problem då det är svårt att förutse vart man kommer att landa. 
 

Hinder och utmaningar gällande resursfrågan i projekt 

 

I kombination med att hela tiden sträva efter att hålla den ekonomiska budgeten, är resursfrågan 

en stor utmaning. Risken finns alltid att förändringar inom organisationen blir för stora och 

komplexa, vilket skapar stora hinder under implementeringen. Eftersom allt inom sjukvården 

måste vara kvalitetssäkrat finns det många parametrar som gör förändringar svårhanterliga. Att 

genomföra och driva ett projekt av större volym kräver mycket resurser. Man kan inte helt 

enkelt flytta runt personal inom organisationen för att arbeta med de nya projekten. Även om 

intresset för nya projekt kan vara mycket stort är det alltid svårt att frigöra de resurser och 

kompetenser som krävs. Istället blir det både tids- och resurskrävande. 

 

Gabor Révay på SLSO talade om att när de tidigare införde ett stort beslutsstödsystem inom 

organisationen behövde alla verksamhetschefer gå en utbildning för att förstå komplexiteten 

och lära sig att använda systemet. Trots denna utbildning anser de flesta fortfarande att det är 

för avancerat och svårt att använda. Révay menar att de flesta som använder IT-lösningarna 
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inom sjukvården inte har någon teknisk utbildning i botten, som till exempel läkare och sjuk-

sköterskor. Det är då inte helt enkelt för dem att sätta sig in i de olika informationsmängderna 

de ställs inför. Det blir istället extremt tidskrävande för de som använder systemet, och kräver 

då resurser som istället hade kunnat användas till mer akuta åtaganden. 

 

Ett exempel som Révay nämnde gällande problemet kring komplexiteten är att det tog flera år 

för dem att lära upp tre kliniker hur man ska registrera besök och journalföra detta på ett stan-

dardiserat vis. Han menar att liknande problem alltid kommer att uppstå vid implementering av 

nya system där ovana användare ska lära sig att använda de nya systemen. Detta är resurskrä-

vande och påverkar ofta den tänkta tidsramen för projekt. 
 

Hinder och utmaningar gällande informatiken 

 

Den tredje kategorin av hinder och utmaningar som Karin Pihlgren talade om under intervjun 

är informatiken. Pihlgren anser att den alltid kommer att vara en stor utmaning och ett hinder 

på vägen i framtagningen av IT-system så som till exempel i 3R-projektet. Nya system kräver 

ett gemensamt språk samt gemensamma begrepp och termer för att kunna skapa semantisk in-

teroperabilitet (se Bilaga 3 för definition). Denna standardisering kommer alltid att innebära 

stora utmaningar, framför allt när man som i 3R-projektet ska slå samman flera system. 

 

För att återkoppla till det Révay nämnde gällande att användandet av systemen måste ske på ett 

standardiserat sätt, kräver användarna i sin tur mycket av systemen för att kunna utföra stan-

dardiserade åtgärder. Det krävs då att systemen är mycket raka, lätthanterliga och tydliga för 

att alla inom sjukvården ska kunna använda dem på samma sätt. I dagens system menar Révay 

att man till exempel kan registrera ett kassabesök på 5-6 sätt vilket gör att hela informatikkedjan 

faller. Om man inte har detta i åtanke redan från start och designar systemen så att inga oklar-

heter uppstår, kommer det att skapa stora problem i framtiden. 
 

Övriga hinder och utmaningar 

 

Utöver dessa tre kategorier av utmaningar, tar Karin Pihlgren och Gabor Révay även upp några 

hinder kopplade till politik, lagstiftning och globala standarder. De menar att på grund av att 

politiken hela tiden förändras, måste förändringar i både system och organisation kunna ske 

snabbt. Detta kräver i sin tur både tid och resurser. Samma problem uppstår även vid förändrad 

lagstiftning. Även om det tar lång tid att genomföra en lagförändring kommer det alltid att 

medföra stora problem inom sjukvården. Systemen hänger inte med när lagar förändras, och 

tvånget att lösa och förändra detta är i sin tur extremt resurskrävande. Karin Pihlgren berättade 

även att SLSO grundar hela 3R-projektet på färdiga globala standarder. En utmaning som kan 

uppstå på grund av det är att det kan ske förändringar i dessa standarder, och att systemen måste 

anpassas efter det på samma sätt som vid en lagförändring. 
 

Hinder och utmaningar med Big Data enligt IBM 

 

Även Stefan Ohlsson kunde under vår intervju identifiera några hinder och utmaningar som kan 

komma att påverka framtiden för en mer Big Data-baserad vårdmiljö i Sverige. Vi har här själva 

valt att dela upp dem efter de olika teman som vi kunnat identifiera utifrån intervjun. 
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Hinder och utmaningar gällande implementering 

 

Ett av de hinder som Stefan Ohlsson på IBM tar upp som ett av de största har att göra med 

implementering och förändringsarbetet som krävs för att man ska kunna nyttogöra systemen 

ända ut i organisationen. Ohlsson beskriver att det att det finns alltför många satsningar på IT-

system som efter implementering inte visat sig bidra någonting till verksamheten. För att und-

vika det beskriver han att man måste se över hela organisationen och dess processer för att 

kunna avgöra vilket förändringsarbete som faktiskt behövs. Ett exempel på en sådan process är 

hur sjukvården ersätts idag. För att till exempel utveckla ett system som ska kunna avlasta akut-

vården på primärvården behöver man även se över hur sjukvården ersätts. Man får till exempel 

ingen ersättning om återkoppling sker via telefon eller mail istället för ett fysiskt återbesök. Vid 

utvecklingen av IT-system behöver man alltså tänka på mycket mer än bara de tekniska 

aspekterna av systemet. 
 

Hinder och utmaningar kopplat till teknik 

 

Enligt Ohlsson finns det i dagsläget få tekniska hinder som står i vägen för utvecklingen. IBM 

skulle kunna börja leverera en tjänst som Watson till den svenska hälso- och sjukvården inom 

en period på uppskattningsvis 6-12 månader. Det som däremot behövs göras, just i Watsons 

fall, är att få systemet att förstå svenska. I dagsläget kan Watson enbart förstå och “tänka” på 

engelska. Att interagera med en tjänst som Watson på engelska skulle i och för sig troligtvis 

inte vara något problem för de flesta svenska läkare, men för att systemet ska kunna analysera 

ostrukturerad data i journaler med mera krävs att systemet förstår det svenska språket. Detta 

beskriv dock enligt Ohlsson som ett litet problem med tanke på hur långt den tekniska utveckl-

ingen av Watson har kommit enbart under loppet av några år. 

 

Eventuellt organisatoriskt motstånd 

 

Ett annat hinder som tas upp har att göra med den mentalitet som Ohlsson beskriver finns inom 

sjukvården till viss del och som kan förklara varför IT-utvecklingen inom sjukvården halkat 

efter lite, jämfört med andra i branscher. Ohlsson beskriver det som att det finns en idé om att 

ju mer och bättre sjukvård som erbjuds, desto mer vård vill invånarna ha. Med den inställningen 

är det svårt att utvecklas och effektiviseras. Ohlsson beskriver också att man inom sjukvården 

är vana att göra som man alltid har gjort vilket gör att vården idag inte är lika kundanpassad 

som många andra tjänster i samhället. Sedan 2006 när den Nationella IT-strategin publicerades 

har det enligt Ohlsson gått lite si och så med utvecklingen här i Sverige. Även om ambitionerna 

varit höga har man inte kommit lika långt som i de andra nordiska länderna gällande använd-

ningen av Big Data inom sjukvården. Dock beskriver Ohlsson att det idag finns ett stort intresse 

från både politiskt och statligt håll, till exempel i projektet 3R som han tror kan komma att 

förändra mycket. 
 

Utmaningar och hinder kopplade till svensk lagstiftning 

 

Andra eventuella hinder som tas upp är kopplade till den svenska lagstiftningen. Vid insamling 

och hantering av stora datamängder uppstår alltid frågor kring säkerhet och integritet. Även 

detta tas upp som eventuella hinder för Big Datas framtid inom den svenska sjukvården. Även 

om lagstiftningen här i Sverige gällande hantering av person- och patientuppgifter enligt Ohls-

son går att jämföra ganska väl med den amerikanska lagstiftningen, där Big Data används mer 
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utbredd inom sjukvården idag, finns det fortfarande hinder som måste övervinnas. Dessa hinder 

är bland annat kopplade till hur sjukvården får dela information idag. Man kan till exempel inte 

skicka patientuppgifter mellan landsting och sjukhus i dagsläget vilket hindrar möjligheten att 

samverka kring information. Utvecklingen hänger alltså på vissa nationella lagändringar, vilket 

Ohlsson i och för sig inte tror är omöjliga att kunna genomföra i framtiden. Däremot krävs det 

åter igen politiskt intresse och någon som är med och driver på och visar vilka lagliga blocke-

ringar som står i vägen för att utvecklingen ska kunna fortsätta framåt. 
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6. Analys 
 

I detta avsnitt presenteras en analys av det material intervjuerna kommit att bidra till kopplat 

till de teoretiska utgångspunkter som presenterats i kapitel fyra. 
 

6.1 Analys av möjligheter 
 

I teorin har vi valt att gå igenom ett ramverk framtaget av McKinsey. Ramverket bygger på fem 

huvudsakliga punkter som var och en beskriver olika förhållningssätt till hur man kan arbeta 

för att skapa nya möjligheter inom sjukvården i och med användande av Big Data-baserade IT-

lösningar. För att återkoppla till det har vi valt att analysera de möjligheter som framkommit i 

empirin utifrån ramverkets fem punkter (se avsnitt 4.1). 

 

Den första punkten (Right living) handlar om att arbeta förebyggande. Den handlar även om att 

vårdgivare förväntas uppmana patienter till bättre livsstilsbeslut och ett mer hälsosamt sätt att 

leva. Detta anser vi kan kopplas till det vi tagit upp i empirin, respondenterna beskrev att man 

med rätt hjälpmedel inom bland annat diabetesvården kan välja att arbeta förebyggande och få 

en kontinuerlig återkoppling mellan vårdgivare och patient. Det bidrar i sin tur till att man som 

vårdgivare i god tid får en möjlighet att justera medicinering och hjälpa till med tips och råd 

om hur man kan göra för att patienten ska må bra, det vill säga att man kan fokusera på en 

fortsatt förebyggande behandling. Respondenterna menar att dessa möjligheter till förbättring 

av dagens diabetesvård kan komma att bli verklighet vid implementering av Big Data-lösningar 

inom sjukvården. 

 

Den andra punkten i McKinseys modell (Right care) handlar om att man som vårdgivare ska 

sträva efter att ge patienter den bäst lämpade vård som finns att ge. Vi anser att empirin i denna 

uppsats kan knytas an till denna punkt då respondenterna pratade mycket om att en centraliserad 

informationsbas underlättar informationsutbytet mellan olika institutioner och skapar möjlig-

heter till ett bättre samarbete och säkrare vård. En centraliserad informationsbas bidrar till att 

ge patienter en korrekt och lämplig behandling. Idag går mycket resurser inom sjukvården åt 

till att göra samma jobb dubbelt upp på olika vårdinstanser, på grund av att man ännu inte 

implementerat lösningar som möjliggör för detta informationsutbyte. 

 

Modellens tredje punkt (Right provider) handlar sammanfattningsvis om att patienter ska be-

handlas av den vårdgivare som är bäst lämpad för uppgiften eftersom detta i sin tur kommer att 

leda till det bästa kliniska resultatet. Vad punkten även tar upp är att man kan effektivisera det 

faktum att mycket av sjuksköterskors tid idag går åt till att vänta på beslut och godkännande 

från läkare, vilket även kräver mycket resurser från läkaren i fråga. Dessa problem är någonting 

som skulle kunna effektiviseras genom användande av beslutsstöd så som Watson. Vi ser en 

koppling mellan denna punkt och uppsatsens empiri, där respondenterna menar att beslutsstöd 

så som Watson även kan användas av läkare för att upptäcka och konstatera ovanliga och svåra 

diagnoser. Det bidrar i sin tur till att patienterna på ett effektivt sätt sedan kan få vård av den 

vårdgivare som är bäst lämpad för just den typen av behandling. 

 

Den fjärde punkten i modellen (Right value) belyser vikten av att vårdgivare och leverantörer 

ska fokusera på att öka värdet av själva vården, när man arbetar med frågor som berör kost-

nadseffektivitet och förbättringar inom sjukvården. Detta är någonting som i dagsläget sker med 

automatik vid frågor som berör implementering av framför allt Big Data inom sjukvården, där 
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mycket fokus ligger på att förbättra värdet av vården. En koppling mellan denna punkt och det 

empiriska materialet är att man enligt respondenterna tydligt kan effektivisera värdet av vården 

med hjälp av Big Data, och på grund av det kan man i slutändan även reducera kostnader och 

frigöra resurser. Som tidigare nämnt anser respondenterna att detta är en nödvändig utveckling 

och en naturlig del av den framtida sjukvården. 

 

Den femte och sista punkten (Right innovation) handlar om att man alltid ska sträva efter att 

kunna ta fram nya bättre behandlingar och lösningar inom sjukvården. Modellen tar upp det 

faktum att man genom att ta till vara på den kliniska data som finns tillgänglig kan förbättra 

kliniska prövningar och behandlingar. Även detta tog respondenterna upp under intervjuerna 

som en viktig del av utvecklingen inom sjukvården. Att ta till vara på medicinsk data genom 

att använda nya IT-lösningar kommer enligt respondenterna att kunna förenkla och möjliggöra 

för medicinsk uppföljning inom sjukvården. Verktyg för medicinsk uppföljning är någonting 

som efterfrågats av professionen i Sverige då det i dagsläget inte finns några bra hjälpmedel för 

det i Sverige. Respondenterna ger ett exempel på att man genom att implementera Big Data-

baserade IT-lösningar inom sjukvården på ett enkelt och smidigt sätt kommer att kunna följa 

upp blodtryck på hypertonipatienter, det vill säga patienter som lider av högt blodtryck. Utöver 

det kommer man att kunna få en möjlighet att utvärdera och analysera de kroniska sjukdomar 

som Sveriges befolkning lider av. Vi anser att dessa exempel som lyfts fram av respondenterna 

i det empiriska materialet kan knytas an till McKinseys modell och definitivt skapa nya möj-

ligheter och förbättringar inom sjukvården. 
 

6.2 Analys av hinder och utmaningar 
 

I teorin kan man läsa om Beynon-Davies modell “Dimensions of failure”. Det är som tidigare 

nämnt en modell med syfte att identifiera och kategorisera de olika dimensionerna av misslyck-

anden som är vanliga i samband med systemutveckling. Modellen delar in de olika aspekterna 

av misslyckanden i fyra kategorier: Miljömässiga misslyckanden, organisatoriska misslyckan-

den, projektrelaterade misslyckanden samt tekniska misslyckanden. Dessa kategorier har visat 

sig stämma bra överens med de utmaningar som framkommit under våra intervjuer och vi har 

därför valt att kartlägga dem enligt Beynon-Davies modell. Eftersom vi valt att undersöka vilka 

hinder och svårigheter som kan uppkomma i framtiden i och med införandet av Big Data-lös-

ningar i sjukvården, anser vi att benämningen “hinder” är bättre lämpad än “misslyckanden” 

som mer syftar till analys av projekt som redan genomförts. 
  

Miljömässiga hinder 

 

Miljömässiga hinder sägs enligt Beynon-Davies, Galliers och Sauer (2013) handla om problem 

som kan uppstå kring samhällsstruktur och lagstiftning. Utifrån den empiri vi samlat in kan vi 

konstatera att det finns ett flertal potentiella hinder kopplade till användningen av Big Data 

inom sjukvården som är av politisk och legal karaktär. Av de svar vi fått in kan vi konstatera 

att hindren både är kopplade till utvecklingsfasen och användningsfasen av systemen. Miljö-

mässiga hinder för utvecklingsfasen är till exempel den lagstiftning som finns idag och som till 

viss del inte är anpassad till Big Data, till exempel när det kommer till kommunikation och 

samverkan kring information inom sjukvården. Dessutom är införandet av Big Data inom sjuk-

vården beroende av nationella ambitioner och satsningar vilket kan bli ett avgörande hinder för 

leverantörerna av dessa lösningar. Finns det inget nationellt intresse kommer inga nya lösningar 
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att implementeras inom den svenska sjukvården. Under användningsfasen av systemet kan för-

ändringar av legal och politisk karaktär skapa stora problem då systemen kan tvingas komma 

att anpassas till exempelvis ändrad lagstiftning vilket kräver stora resurser för att uppdatera 

dessa system. 

 

Precis som Beynon-Davies, Galliers och Sauer (2013) påstår är dessa problem komplexa och 

svåra att fastställa, vilket även är något vi kan konstatera från respondenternas svar. De är hinder 

som helt eller delvis står utanför deras kontroll och därmed gör de svåra att på förhand formulera 

och analysera. 
 

Organisatoriska hinder 

 

Enligt Beynon-Davies, Galliers och Sauer (2013) misslyckas många projekt i och med att de 

inte lyckas bidra med någonting till organisationen i form av exempelvis ökad effektivitet. 

Denna typ av hinder, så kallade organisatoriska hinder, var framträdande i vår undersökning. 

Det som respondenterna frekvent återkom till var faktorer som hade att göra med hur man på 

bästa sätt ska kunna dra nytta av implementationen av en Big Data-lösning inom organisationen. 

Risken finns att förändringar blir för stora och komplexa, vilket blir både tids- och resurskrä-

vande då stora utbildningsinsatser måste sättas in. Trots bra och smart funktionalitet finns alltid 

risken att systemen inte används fullt ut på grund av brist på kunskap, tid eller intresse hos 

användarna. För att undvika detta måste man kunna frigöra resurser inom organisationen som 

kan vara med och påverka funktionaliteten i de nya systemen utifrån organisationens behov. 

Detta är något som framkommit i samtalet med SLSO. Där betonades vikten av ett gemensamt 

verksamhetsspråk samt inflytande och samarbete med vårdpersonal vid utveckling av nya IT-

system för att projekten ska bli så lyckade som möjligt. Detta är dock ofta svårt på grund av 

brist på resurser inom sjukvården. 
 

Projektrelaterade hinder 

 

De projektrelaterade hindren, som enligt Beynon-Davies, Galliers och Sauer (2013) handlar om 

problematik som uppkommer inom projekt i form av exempelvis överskriden budget eller tids-

ram, kan även dem identifieras i våra respondenters svar. På grund av att förändringsprojekt 

inom sjukvården ofta blir av stor volym och omfattning blir det också ofta mycket dyra. Det är 

inte alltid inköpen som är kostsamma utan förvaltning och vidmakthållande kan kräva stora 

ekonomiska resurser. Inför inköp och förhandling om nya IT-lösningar baserade på Big Data i 

Sverige kommer det enligt respondenterna troligtvis att krävas ett samarbete mellan många 

olika aktörer. Detta kan i sin tur påverka både tidsram samt ekonomiska resurser för projektet. 

Med tanke på att Big Data planeras användas inom den svenska sjukvården i en så pass stor 

utsträckning i framtiden blir även förändringsprojektet stort och kräver en bred tidsram vilken 

kan vara svår att styra över. 
 

Tekniska hinder 

 

De tekniska misslyckanden som Beynon-Davies, Galliers och Sauer (2013) beskriver är kopp-

lade till hårdvara och mjukvara. En av de största utmaningarna som respondenterna tar upp som 

kan kopplas till tekniska hinder har att göra med informatiken och semantisk interoperatibilitet. 

Detta anses vara en stor utmaning i och med att sjukvården idag inte är speciellt standardiserad 

när det kommer till processer samt användning av begrepp och termer enligt respondenterna. 



32 

 

För att systemen inte ska bli alltför dyra och komplexa krävs ett standardiserat sätt att generera 

data för att man ska kunna analysera och nyttogöra denna. Det kommer att krävas raka, lätthan-

terliga och tydliga system för att vårdpersonalen ska använda dessa på ett standardiserat sätt. 

Ett annat tekniskt hinder som nämns under intervjuerna har att göra med säkerhetsaspekterna 

kopplade till integritet och anonymisering som kan uppkomma i samband med behandling av 

stora datamängder.  
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7. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras studiens sammanfattade resultat. Detta följs av en diskussion kring 

studiens metod och tillvägagångssätt samt en avslutande del angående förslag på vidare forsk-

ning. 
 

7.1 Slutsats 
 

Som tidigare konstaterat utgick studien ifrån två huvudsakliga forskningsfrågor som vi i detta 

avsnitt sammanfattat ämnar besvara.  
 

● Hur kan Big Data komma att bidra till svensk sjukvård i framtiden? Vilka initiativ och 

ambitioner finns i dagsläget? 

 

I avsnittet Analys av möjligheter var det tydligt att många av de möjligheter som respondenterna 

belyste och tog upp under intervjuerna kunde knytas an till McKinseys modell över möjligheter 

som kan uppstå vid implementering av Big Data inom sjukvården. Respondenterna menar, pre-

cis som det huvudsakliga syftet med att arbeta utefter McKinseys fem punkter, att Big Data kan 

komma att bidra med stora förbättringar inom sjukvården, i detta fall den svenska sjukvården. 

Till exempel bidrar det till förbättrad forskning, en förbättrad relation mellan vårdgivare och 

patienter, möjlighet att kunna utföra prediktiva analyser, samt underlättar arbetet med diagnos-

tisering av sjukdomar. Ambitionerna för den svenska sjukvården är stora, och respondenterna 

menar att införande av Big Data-lösningar är en nödvändig och naturlig del av utvecklingen. 

Man har på landstingsnivå tagit en del initiativ för att i framtiden kunna utnyttja Big Datas 

möjligheter inom sjukvården, och det största projektet just nu är 3R- Framtidens vårdinformat-

ion.  
 

● Vilka eventuella hinder och utmaningar kan stå i vägen för införandet av Big Data-

lösningar inom svensk sjukvård i framtiden? 

        
Studien visar tydligt att en mängd hinder och utmaningar kan identifieras när det kommer till 

införandet av Big Data-lösningar inom svensk sjukvård i framtiden. Dessa hinder och utma-

ningar har visat sig tydligt kunna kopplas samman med Beynon-Davies kategorier av misslyck-

anden som ofta tas upp i samband med systemutveckling. De identifierade hinder och utma-

ningar som sjukvården står inför är alltså kopplade till miljömässiga, organisatoriska, projekt-

relaterade och tekniska omständigheter. Vi har genom vår analys av de hinder och utmaningar 

som tagits upp av respondenterna kunnat konstatera att alla dessa är mer eller mindre beroende 

av tre huvudsakliga tillgångar; pengar, personalresurser och nationellt intresse. Så länge dessa 

finns att tillgå och används väl kan användningen av Big Data inom sjukvården komma långt 

och börja införas i flera stora vårdregioner inom loppet av några år. Vidare visar resultatet på 

att både landstingen och näringslivet, så som de representerats i vår studie, har en bra insikt i 

vilka hinder de står inför när det kommer till införandet av Big Data-lösningar inom sjukvården 

samt en relativt enig vision om hur framtiden kan komma att se ut. 
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7.2 Diskussion 

 
7.2.1 Reflektioner kring studiens resultat 

 

Eftersom 3R är ett pågående projekt som väntas vara klart först 2018 har inga beslut ännu tagits 

kring vilka system eller IT-leverantörer som ska innefattas i projektet. Det är därför svårt att 

dra någon slutsats om exakt hur framtiden för Big Data inom vården ser ut i Sverige. Däremot 

har studien visat på det engagemang och de satsningar som görs för att inkludera tekniken i 

framtidens vårdinformationsmiljö samt redogjort för vilka tekniska möjligheter som finns att 

tillgå i nuläget. 

 

Vi har efter att ha gått igenom all insamlad empirisk data insett att det innehållsmässigt finns 

mer insamlad information om vilka eventuella hinder som kan uppstå vid implementation av 

Big Data inom den svenska sjukvården, än vilka möjligheter det kan bidra till. Detta beror inte 

på att respondenterna ifrågasatte möjligheterna med Big Data inom sjukvården utan det anses 

snarare vara en följd av intervjuernas semistrukturerade karaktär. Respondenterna lyfte inled-

ningsvis fram alla möjligheter på ett mycket kort och koncist sätt, och efter det bidrog den 

semistrukturerade karaktären av intervjuerna till att samtalet gick vidare till att handla mer om 

en diskussion kring eventuella hinder. Detta är ingenting vi anser påverkat studiens trovärdig-

het, då hinder och möjligheter ändå kunnat analyseras på ett jämlikt sätt utifrån det material vi 

haft tillgång till. 

 

I och med studiens interpretativistiska utgångspunkt finns möjlighet till multipla tolkningar av 

resultatet. Vi har varit medvetna om att vi troligtvis gått in i forskningen med ett visst förhåll-

ningssätt färgat av tidigare erfarenheter och att detta kan ha kommit att påverka slutresultatet. 

Vi har dock försökt hålla oss så neutrala som möjligt vid både insamling och analys av studiens 

data. 
 

7.2.2 Reflektion kring val av respondenter 

 

Svårigheter med att hitta insatta personer som har kunnat och/eller velat ställa upp på en inter-

vju, i kombination med vår begränsade tidstillgång, har gjort urvalet av respondenter litet. Detta 

har självklart påverkat studiens resultat och inverkat på dess validitet och reliabilitet. Dock an-

ser vi att de respondenter som medverkat har kunnat bidra med en expertis och insyn i ämnet 

som varit värdefull och givande för studien. I och med att SLSO är en så pass stor vårdgivare 

inom Sveriges största landsting spelar de en viktig roll i utvecklingen av framtidens vårdin-

formationsmiljö. Karin Pihlgrens engagemang i projektet 3R har också varit viktigt för att 

kunna skapa en inblick i de satsningar som i dagsläget görs för införandet av Big Data inom 

den svenska sjukvården. I och med att de tre regionerna som ingår i projektet 3R (Stockholm, 

Västra Götaland och Skåne) tillsammans står för 60 % av all sjukvård i Sverige anser vi att 

projektet haft hög relevans i vår studie. Om en satsning inom dessa regioner lyckas kommer 

antagligen resten av Sverige att gå samma väg i framtiden. Detta gör resultatet av vår studie 

användbart och värdefullt även inom andra regioner. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att 

Stefan Ohlsson på IBM är anställd av ett vinstdrivande IT-företag och därför främst represen-

terar deras intressen. Dock ansåg vi att även hans medverkan hade hög relevans i studien då 

han arbetat med frågor angående teknisk utveckling inom hälso- och sjukvården i 10 år. Dess-

utom kommer det i framtiden vara ofrånkomligt att ta hänsyn till näringslivets intressen och 

synpunkter i och med att landstingen är beroende av deras produkter. 
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7.2.3 Reflektioner kring val av källor 

 

En del av den information som har samlats in under litteratursökningen har skrivits av eller i 

samarbete med vinstdrivande IT-företag. Mycket av dagens forskning kring Big Data utförs av 

IT-företag då det är av stort intresse för deras egen del att forska kring Big Datas möjligheter 

och användningsområden inom sjukvården. Vi är medvetna om att dessa författare kan ha ett 

vinklat eller partiskt förhållningssätt till ämnet de skriver om. Detta har vi ställt oss kritiska till 

när vi inkluderat dessa källor i uppsatsen, men då en stor del av uppsatsens källor inhämtats 

från vetenskapliga databaser och är forskningsgranskade anser vi att uppsatsens litteratur har 

hög validitet. 
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 

Användandet av Big Data inom sjukvården är onekligen ett mycket aktuellt ämne, och vi anser 

att ytterligare forskning om detta vore intressant då det finns många aspekter som inte har be-

rörts i denna uppsats. Vi har valt att utgå från det perspektiv våra respondenter har till denna 

utveckling, det vill säga hur Sveriges landsting och näringsliv ställer sig till ämnet i fråga. Två 

ytterligare perspektiv och frågeställningar som skulle vara intressanta att få ta del av är; 
 

● Hur ställer sig anställda inom sjukvården till denna utveckling, exempelvis läkare och 

sjuksköterskor? Finns det något intresse, eller kan okunnigheten utgöra ett hinder? 

 

● Hur kommer landsting och näringsliv att förhålla sig till den integritetsfråga som upp-

kommer vid insamlande och lagring av känsliga uppgifter vid framtagandet av nya IT-

lösningar? 

 

Vi anser även att det vore intressant med en mer djupgående forskning i de frågeställningar vi 

valt att undersöka för att kunna göra resultatet mer generaliserbart. Som tidigare nämnt var vi 

begränsade av tid och en knapp tillgång till respondenter. Det vore därför intressant med lik-

nande forskning som den vi utfört, men där man intervjuar alla Sveriges landsting, samt mer-

parten av de IT-leverantörer som idag är aktuella inom detta område i Sverige. 

 

Dessutom anser vi att det kan finnas ett behov av att undersöka och problematisera hur man ska 

förhålla sig till frågor kring trovärdigheten av den information som genereras genom stora da-

tamängder. Det är något som kommer att bli viktigt att ta ställning till och kunna hantera, fram-

för allt i och med införandet av Big Data inom den svenska sjukvården. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 - Intervjumall SLSO 
 

Inledande frågor: 

1. Kan ni berätta lite om er arbetsroll och era främsta arbetsuppgifter? 

2. Kan ni kortfattat beskriva SLSOs verksamhet och ansvarsområden? 

a. Kan ni beskriva kopplingen mellan SLSO och SLL? 

3. I rapporten om 3R - Framtidens vårdinformationsmiljö verkar det som att ni arbetar 

aktivt med frågor som rör Big Data för att utveckla IT i sjukvården, stämmer detta och 

kan ni i sådana fall berätta lite mer om det samarbetet? 
  
Fördelar och möjligheter med Big Data inom sjukvården: 

1. Har ni i dagsläget någon implementerad IT-lösning som är baserad på Big Data? 

2. Har ni tagit något initiativ till att implementera Big Data inom sjukvårdens IT? 

a. Har ni ambitioner att i framtiden att satsa på någon sådan teknologi?  

3. Inom vilka områden kan ni se att Big Data kan göra nytta inom sjukvården i Sverige?  

4. Samarbetar ni i dagsläget med externa IT-leverantörer? 

5. Vad har SLSO för möjligheter till att skapa nya samarbeten? 

a. Kan ni berätta lite om hur processen ser ut för att utveckla ett nytt samarbete för 

utveckling av IT-system inom sjukvården?  
  
Hinder och svårigheter med Big Data inom sjukvården: 

1. Ser ni något hinder för IT-lösningar så som IBMs Watson att kunna växa sig stora inom 

den svenska sjukvården? 

a. Ser ni en framtid för sådan teknologi? 

2. Ser ni något hot eller hinder med att införa IT-system baserade på Big Data i er verk-

samhet? 

3. Vilka är de största utmaningarna enligt er? 

4. Hur ser ni på den integritetsfråga som ofta uppstår i samband med Big Data (d.v.s. in-

samlande och analys av mycket stora mängder personlig information)? 
  
Avslutande del: 

1. Anser ni att IT-utvecklingen inom sjukvården sker i en tillfredsställande takt? Känner 

ni att ni har möjlighet att påverka utvecklingen? 

2. Vem är ansvarig för patientsäkerheteten/dataskyddet i era IT-system? Hur arbetar ni för 

att införa och upprätthålla denna? 

3. Om du själv fick tycka till, tycker du att möjligheterna med Big Data inom sjukvården 

är viktigare än de eventuella risker och nackdelar som uppkommer i samband med det? 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjumall IBM 
 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Beskriv gärna din arbetsroll och dina 

främsta arbetsuppgifter. 

2. Hur skulle du beskriva Watson på ett kortfattat sätt? Ge gärna en generell beskrivning 

som du skulle ge till någon som inte är insatt i varken Big Data eller Watson. 
  
Fördelar/möjligheter med Big Data inom sjukvården 

1. Har IBM fler produkter än Watson som är baserade på Big Data och som ni hoppas 

kunna införa i den svenska sjukvården i framtiden? 

2. Gällande sjukvård, vilket användningsområde är mest aktuellt att använda Watson inom 

i Sverige? 

a. Vad anser ni på IBM Sverige att Watson kan förbättra inom den svenska sjuk-

vården? 

3. Vad är det aktuella läget gällande utveckling och implementering av Watson i Sverige? 

Hur ser planerna ut? Vilken tidsram tror du att det kommer att handla om? 

4. Har ett samarbete påbörjats med landsting/specifika sjukhus, eller ligger planerna än så 

länge bara "på ert bord"? 

a. Om ja, vilka aktörer är involverade? 
  
Hinder och svårigheter med Big Data inom sjukvården 

1. Anser du att det finns några specifika svårigheter eller hinder gällande Watsons framtid 

i Sverige? 

a. Vilken är den största utmaningen enligt dig? 

2. Vad tycker du om Sveriges attityd till datainsamling i syfte att effektivisera sjukvården 

i Sverige?  

a. Tror du att Watson kommer att kunna användas i samma omfattning i Sverige 

som i USA? 

3. Hur arbetar ni med den integritetsfråga som ofta uppkommer vid insamling av personlig 

information och känslig data? 

a. Hur hanteras den data som samlas in? Hur säkerställs skyddet av den personliga 

integriteten? 
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9.3 Bilaga 3 – Begreppsdefinitioner 
 

Beslutsstödsystem: 
 

Ett system där en eller flera datorer och mjukvarusystem agerar stöd vid beslutsfattande 

genom att frambringa hjälpsam information (Collins English Dictionary, n.d.) 
 

Informationsmiljö: 
 

Informationsmiljö syftar till den miljö som uppstår i samarbetet mellan tekniska lös-

ningar, organisationer och individer, och hur dessa samlar in, analyserar, bearbetar samt 

kommunicerar information. Det syftar inte enbart till den tekniska aspekten, utan även 

till det informationsutbyte som sker inom miljön (Dictionary of Military and Associated 

Terms, n.d.). 
 

Klinisk prövning: 
  

En klinisk prövning är en undersökning på en människa av en behandlingsforms effekt, 

säkerhet och risker. En klinisk prövning kan också gälla undersökning av ett läkemedels 

upptag och omsättning (Melander, Lanke & Malmquist, i.d.). 
 

Kognitiva datorsystem: 
 

Kognitiva datorsystem innebär datorsystem som är skapade för att fungera som den 

mänskliga hjärnan och som själva kan simulera tankar. Man använder sig av tekniker 

som data mining, mönsterigenkänning samt språkanalys av det naturliga språket. Målet 

med dessa kognitiva system är att skapa automatiserade IT-system som utan assistans 

från människan kan lösa avancerade uppgifter (Rouse, 2014).  
 

Prediktiv analys: 
 

Prediktiv analys innebär att man analyserar aktuella och historisk data för att göra för-

utsägelser om framtiden. Analysen bygger på en kombination tekniker som statistik, 

modellering, maskininlärning och data mining (CGI, n.d.). 
 

Semantisk interoperabilitet: 
 

Två datorer kan kommunicera och utbyta information, men utöver det handlar seman-

tisk interoperabilitet om att systemen med automatik ska kunna analysera och tolka den 

utbytta informationen på ett meningsfullt sätt enligt de krav som är ställda från de in-

blandade systemen. För att semantisk interoperabilitet ska skapas måste alla system 

följa samma regel; det som tolkats ska ha samma innebörd som det som sänts (EN 13606 

Association, n.d.). 
 

 


