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Bakgrund

Tjeders är ett anrikt företag i Malmköping som tillverkar larm och
signalutrustning. I dagsläge känner Tjeders att deras varor och
tjänster befinner sig i en slutfas i produktionscykeln, där vinsterna
tas hem. Detta leder till att nya produkter och tjänster bör
utvecklas.

Syftet

Syftet med examensarbete är att skapa några olika
framtidsbeskrivningar kring teknik och marknad med relevans för
Tjeders AB. Examensarbetet ska utmynna i två olika scenariokors
som kan fungera som redskap i Tjeders strategiska arbete.

Metoden

Examensarbete har präglats av ett hermeneutiskt synsätt och en
kvalitativ metodik. Teorin grundar sig i litteraturstudier och
empirin på öppenriktade intervjuer samt omvärldsanalys i form av
mediascanning. Den praktiska metoden har följt TAIDA, vilket är
en övergripande modell för hur scenarioplanering sker.

Empirin

Empiridata är grundad på personliga intervjuer och
mediascanning. Under denna del tas också upp hantering av LOU
och en kortare redogörelse för denna.

Diskussionen

I diskussionen sammanställs teorin med empirin där behandlas
resonemangen om hur Tjeders ska gå vidare med de framkomna
scenariona samt förslag kring handlade utifrån dessa.

Resultatet

Examensarbete har resulterat i två scenariokors som behandlar
teknik och marknad, scenariokorsen konstruerades genom en
kreativ process där det insamlade materialet bearbetades. Detta är
också detta examensarbetes innovationsbidrag.

Nyckelord

Scenarioplanering, omvärldsanalys, framtidsstudier, TAIDA,
Scenariokors, innovation.

Begreppsförklaring
Omvärldsanalys: Förmågan att se vilken information som är relevant för organisationen, hur
den ska samlas in och sedan fatta beslut utifrån den insamlade datan (Frankelius, 2001).
Scenario: Ett scenario kan sägas vara en tänkt framtid grundad på tendenser i den nuvarande
verkligheten. Ett scenario ska inte förväxlas med en vision eller utopi, vilka är positiva per
definition. Ett scenario kan både beskriva en önskvärd framtid men också motsatsen (Van der
Heijden, 2005).
Scenariokors: Ett kors där motpoler(det vill säga trender i detta fall) placeras kring varje
sida, och scenarion placeras i de fyra fält som framkommer i dessa.
Trend: En djupgående och icke övergående förändring (Lindgren & Bandhold, 2008).
LOU: Lagen om offentlig upphandling. Lag som reglerar hur upphandlingar ska ske hos
myndigheter.
WLAN: Trådlöst lokalt nätverk, vilka som oftast används för att överföra trådlöst internet.
2g och 3g: 2g är andra generationens mobilnät det vill säga GSM. 3g är tredje generationens
mobilnät med högre överföringshastighet än sin föregångare 2g.
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Bakgrund

Tjeders Ab är ett företag som utvecklar och producerar larm och signal utrustning. Företaget
grundades av Lars-Axel Tjeder år 1942 i Stockholm och har sedan 1958 drivits och verkat i
malmköping. När Lars-Axel Tjeder dog 1976 tog hans hustru Lena Tjeder över verksamheten
och när denne avled 1986 så testamenterades Tjeders bort till personalen via en stiftelse.
Denna ägare konstellation lever kvar i nuläget (Tjeders, 2010). Nu upplever Tjeders att deras
produkter och tjänster ligger i slutet av en produktionscykel där vinsterna tas hem. Vilket då
leder till att nya produkter och tjänster bör utvecklas, vd:n för Tjeders hävdar även att det
finns en oro att göra samma misstag som gjorts förut. Det vill säga att förkasta en ny
teknikutveckling i tron om att det inte kan leda till en ny produkt i framtiden. Det forna
misstaget kostade Tjeders en stor del av marknaden (hur stor del av marknaden är okänd för
Tjeders) till en ny konkurrent som tidigare varit kund hos dem (Marie Svensson, vd Tjeders,
personlig kommunikation, 13 oktober 2010).

1.1 Vår roll
I och med Tjeders oro för att göra om forna misstag, har dem tagit kontakt med Bob Burridge
på Burridge Communication som är konsult med inriktning på marknadskommunikations
strategi. Denne har fått i uppdrag att leda ett förändringsarbete kring Tjeders bild av sig själva
och hur dem ska kunna handskas med den förändring som Tjeders önskar genomföra kring
produkter, tjänster och företaget som helhet. I förändringsprojektet ingår ett flertal parter där
Burrige Communication fungerar som övergripandande projektledare samt står för
utvecklingen kring hur Tjeders ska presentera sig själva inför omvärlden och även göra en
konkurrensanalys med inriktning mot marknadskommunikation. Konsultfirman Boson byrå
ska utföra en marknadsanalys och bygga upp en bild av hur målgruppen ser ut och vilket
beteende den har. Målgruppen består bland annat av inköpare, konsulter inom el och
påverkare (individer med mandat att besluta och genomföra förändringar) av vård och
landsting. Vidare ska en kundundersökning göras av konsultföretaget K2-analys där
befintliga, nya och potentiella kunder ska ingå. Även här kommer ingå konsulter inom el,
inköpare och påverkare inom vård och landsting. Det här examensarbetet är en förlängning
av den processen. (Personlig kommunikation, 27 oktober 2010, Bob Burridge).
Loe Önnered presenterade uppdraget i samband med en föreläsning om möjliga
examensarbeten. Efter denna föreläsning tog vi kontakt med Loe och bokade in ett möte för
att få djupare information om vad uppdraget gick ut på. Även möten med Tjeders vd Marie
Svensson och Bob Burridge ordnades på ett tidigt plan för att få en fördjupad insikt om vad
Tjeders ville ha ut av vårt examensarbete. Tidigt i dessa samtal framkom det att Tjeders
upplevde sig själva att dem var ett framgångsrikt företag i branschen, men de var väldigt
teknik baserade, det vill säga de fokuserade mer på produkten än på marknaden och dess krav.
Vår roll som innovationsvetare blev då att skapa två scenariokors, dessa skulle beröra en
möjlig framtid för Tjeders och det med fokus på nya produkter och tjänster. Anledningen till
att Burridge och Tjeders valt att lägga scenarioanalysen på studenter var att Tjeders kände en
oförmåga att se utanför det invanda ramverket för deras verksamhet. De ansåg sig själva vara
alltför fokuserade på sjukhus och den offentliga sektorn (Marie Svensson, vd Tjeders,
personlig kommunikation, 13 oktober 2010).
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1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att skapa några olika framtidsbeskrivningar kring teknik
och marknad med relevans för Tjeders AB. Examensarbetet ska utmynna i två olika
scenariokors som kan fungera som redskap i Tjeders strategiska arbete.

1.3 Frågeställningar
●
●

Hur ser marknaden ut med befintlig teknik ut i ett perspektiv om fem till tio år?
Hur utvecklas kraven hos Tjeders stora kundgrupp, sjukhusen, i perspektiv om fem till
tio år?

1.4 Avgränsning
I och med att detta arbete är ett samarbete med Tjeders är syftet och frågeställningarna delvis
styrda från Tjeders behov. Vi har valt att endast fokusera på marknad och teknik utveckling
inom ett perspektiv på fem till tio år, detta i konsensus med Tjeders och Burridge. Fokus för
arbetet har legat på en nationell nivå då Tjeders verkar och producerar i Sverige.

1.5 Innovationsbidraget
Vårt innovationsbidrag i detta arbete utmynnar i de scenariokors som vi arbetat fram. Genom
dessa vill vi att Tjeders ska ifrågasätta sin nisch samt bryta deras tankemönster, det vill säga
att få Tjeders att se sig själva som en aktör inom kommunikationssystem och inte endast inom
larm och signalsystem.
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Teori

Det finns en mängd olika perspektiv vilka har som syfte att försöka förstå eller förklara hur
organisationer fungerar. Bland dessa lyfter Magnus Hoppe (2009) fram i sin
doktorsavhandling det klassiska perspektivet, situationsperspektivet, designskolan, den
institutionellaskolan och sist den nyinstitutionellaskolan. Dock menar Hoppe att dessa inte ska
ses som att vissa är mer eller mindre rätta, utan snarare som komplement till varandra. Vilka
ska bidra till ökad förståelse av den komplexitet som präglar organisationer och dess omvärld.
Inom organisationsteori finns begreppet strategi vilket kommer från det grekiska ordet
stratego, som betyder härförare. Strategi kan sägas vara olika sätt att försöka handskas med en
osäker omvärld och framtid. Men de olika strategiska förhållningssätten kan ge ledare och
chefer en illusion om att kunna kontrollera det okontrollerbara (Alvesson & Svenningsson,
2007).

2.1 Innovations processen
Enligt (Garcia, 2001) finns det en uppsjö av definitioner av begreppet innovation och
innovationstyper, vilket innebär att ett gemensamt begrepp för innovation inte finns.
Enligt (Bessant & Tidd, 2007) ska innovation inte förväxlas med en uppfinning. En
uppfinning är en lösning på ett problem, medan en innovation innefattar hur en lösning ska tas
till marknaden. Innovation är den process som inleddes med att söka efter lösningar för de
problem som upplevs finnas, sedan välja de lösningar som anses vara relevanta för
problemlösningen, därefter implementera dessa lösningar hos slutanvändaren. För att något
ska kategoriseras som innovation är det viktigt att denna skapar ett värde för slutanvändaren
(Bessant & Tidd, 2007). Vidare utvecklar Bessant och Tidd (2007) att innovationer
förekommer inte bara under produktens utvecklingsfaser, utan kan också ske senare under
produktens livstid, där en produkt genomgår kontinuerliga utvecklingar och uppgraderingar.
Bessant och Tidd (2007) använder sig av en modell där innovationsprocessen följer tre olika
faser. Den första fasen är Generate (generera): här söker innovatören efter signaler för att
generera innovationsmöjligheter. Den andra fasen är Select (välja): strategiskt välja ut
innovationsmöjligheter som ska gå vidare i processen. Den sista fasen är Implement
(implementera): implementering av innovationsmöjligheten, vilket innebär att den tänkta
innovationen går från idé till verklighet(se figur 1).

Figur 1, hämtad från Bessant och Tidd (2007).
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2.2 Omvärldsanalys
Vi lever i en tid där förändringar sker snabbare än någonsin och globaliseringen medför att
affärslandskapet förändras allt mer oförutsägbart (Frankelius, 2001). För att handskas med
osäkerheter och förändringar bör företag utveckla metoder för omvärldsanalys och
framtidsstudier (Graefe, Luckner & Weinhardt, 2010). Vidare menar Nonaka (2007) att det
enda bestående i en föränderlig värld är kunskap och för att organisationer ska kunna överleva
måste de skapa ny kunskap kontinuerligt.
Enligt ett av de större namnen inom organisationsteorin, Michael E Porter (2008), finns det
fem krafter i omvärlden som påverkar ett företags konkurrenskraft, och hur väl den lyckas
beror till stor del på hur företaget handskas med dessa krafter. Dessa är: konkurrens mellan
olika befintliga aktörer, förhandlingskraft hos underleverantörer, förhandlingskraft hos
köpare, hot från nya produkter och tjänster som kan ersättare den egna produkten eller
tjänsten samt hot från nya eller blivande aktörer.
Det område som behandlar omvärlden och hur företag ska förhålla sig till denna är
omvärldsanalys. Omvärldsanalysen innefattar en mängd olika teorier, modeller och arbetssätt
för att förklara, förstå och att kunna handskas med omvärlden. Det finns en mängd olika
faktorer som kan vara intressanta för ett företags omvärldsanalys. Olika modeller som skapats
för att handskas med alla dessa faktorer är många. De som tillhör det mer namnkända är
PEST som står för politik, ekonomi, sociala faktorer och teknik. En annan är den så kallade
SWOT analysen som står för strengts, weakness, opportunities och threats (Hedin &
Sandström, 2006). Även mediascanning är en metod inom omvärldsanalys och innebär att
media genomsöks, media kan vara tidningar, internet, radio, tv och olika databaser
(Frankelius, 2001).
Det finns dock en risk med att endast anpassa organisationen efter omvärldens krav och
möjligheter. Holländska sjukan är ett begrepp som beskriver vad som händer när en
organisation endast anpassar sig efter en produkt. Detta pågrund av att den produkten räcker
för att tillgodose organisationens krav på lönsamhet eller för att organisationen inte kan se
andra möjligheter på grund av att en enskild produkts lönsamhet eller dylikt. Vilket leder till
ett ensidigt beroende. (Hamrefors, 2009).

2.3 Scenarioplanering
Att tänka i scenarion och hur framtiden kan te sig i olika situationer är något som vi
människor spontant gör. Dock är det sällan det sker på ett systematiserat och planlagt sätt för
att kunna handskas med framtiden. Detta gäller så väl på individ- samt organisationsnivå
(Lindgren & Bandhold, 2008).
Under 1800-talets första hälft började militären och strategen Carl von Clausewitz fundera på
hur den ökade komplexiteten och osäkerhet som rådde i krig skulle kunna hanteras. Han
ansåg att en välgenomtänkt gissning bör göras och sedan satsa på denna (Handel, 1986).
Ringland menar att scenarioplanering är olika metoder för att göra välgenomtänkta gissningar
och se vilka konsekvenser de har. Från denna information kan sedan en chansning göras på ett
eller flera alternativ (Ringland, 2006). Lindgren och Bandhold (2006) har ett liknande sätt att
se på saken och dem beskriver scenarion som ”Ett scenario är ett välgenomtänkt svar på
frågan `Vad kan tänkas hända´ eller `Vad händer om...?´” (Lindgren & Bandhold, 2008:31).
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Scenarioplanering börjad strax efter andra världskrigets slut att utvecklas mer explicit i och
med organisationen Rand och i synnerhet Hermann Kahn arbetade fram ”future-now”
tänkandet. Detta byggde på att en grundlig och välgenomtänkt analys gjordes och sedan
tillfördes en mer kreativ del där analytikern tillförde fantasi för att skapa en rapport som
upplevdes som skriven av människor från framtiden. Dessa rapporter gav Leo Rosten namnet
scenarion, ordet är lånat från Hollywood terminologin (Ringland, 2006).
The Royal Dutch Shell anses vara ett av de mest lyckade företagen när det gäller scenario
användning och dem var också ett av de första företagen som började använda
scenarioplanering som strategiskt verktyg redan under 1960-talet (Ringland, 2006). Det är just
under 1960-talet som scenarioplanering slår igenom inom företagsvärlden och i samband med
oljekrisen 1973 stärkte denna sin ställning. Detta till stor del för att Shell lyckades hantera
oljekrisen bättre än övriga oljebolag då Shell var mentalt förberedda på att en oljekris kunde
komma att ske. Shell arbetade under 1960-talet med scenarion kring vad som sker om
oljepriset skulle stiga och det anser van der Heijden (2005) vara orsaken till deras snabba
handlande i att anpassa sig efter marknadens krav. Under slutet av 1970-talet hade en stor del
av de tusen företag på Fortunes topp 1000-listan börjat använda sig av olika former av
scenarioplanerings verktyg, för att nå en topp och sedan stagnera under 1980-talet. Detta
menar Ringland (2006) beror på två faktorer, dels för att oljekrisen och dess effekter föll i
glömska samt att en ihop blandningen av scenarioplanering och framtidsprognoser skedde.
Den senare faktorn skapade en förenklad bild av vad scenarioplanering är och kan ha lett till
att ett dåligt rykte drabbade scenarioplanering som strategiskt verktyg. Senare under 1980talet menar Lindgren och Bandhold (2008) att ett nytt intresse började väckas för strategiska
frågor och de ekonomiska kriser som rådde under början av 1990-talet skapade ett behov att
kunna handskas med framtida osäkerheter. Detta fick som följd att ett ökat antal konsultfirmor
utvecklade metoder för att handskas med dessa osäkerheter och en del av dessa metoder var
av scenarioplanerings karaktär.
2.3.1 Scenario typer
Scenarion kan skapas av flera olika skäl och det är inte fråga om ett scenario som passar alla
organisationer, det finns inte någon specifik modell att följa för att skapa det perfekta
scenariot utan det måste anpassas efter dess syfte och kontext(van der Heijden, 2005;
Lindgren & Bandhold, 2008; Ringland, 2006). Lindgren och Bandhold (2008) hävdar att det i
grund och botten finns tre typer av scenarion, vilka är:
Trendbaserade scenarion
De trendbaserade scenarion byggs upp genom att analysera de trender som finns och visar på
de troligaste framtiderna.
Kontrasterande scenarion
Används för att utvärdera befintliga koncept och viktiga faktorer för beslutsfattning.
Normativa scenarion
Normativa scenarion bygger upp olika visioner eller utmanande framtidsbilder dessa kan vara
både fruktade och önskvärda, detta är något som även Godet (2000) hävdar.
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2.3.2 Effekter av att använda scenarion
Van der Heijden (2005) menar att det finns fem olika effekter som scenarion bidrar till, som
kan vara av vikt för företag och organisationer. Dessa är:
Fatta välgenomtänkta beslut
Genom att skapa olika scenarion som är lika troliga men med olika inriktningar och effekter
kan beslutsfattare väga för och nackdelar för olika scenarion innan ett konkret beslut tas.
Detta leder till att organisationen bearbetar problemet djupare vilket leder till mer
genomtänkta beslut. Scenariona i sig är inte det som i grund och botten eftersträvas här, utan
snarare är ett sätt att samla in och presentera information på. Vilket leder till att fatta bättre
och mer genomtänkt beslut.
Utmana de mentala bilderna eller uppfattningarna
Istället för att försöka förutsäga eller prognostisera framtiden möjliggör scenarion att tänka i
flera olika riktningar samt att analysera det som är säkert och det som är osäkert, vilket leder
till en ökad förståelse för vad som driver omvärlden. Scenarion kan sedan byggas kring dessa
säkerheter eller osäkerheter. Det gör att våra mentala bilder av omvärlden kan förändras och
på så sätt göra oss beredda på en osäker framtid samt få de som utvecklar scenarion att ställa
viktiga frågor. Dessa frågor kan beröra hur vi ska agera om det otänkbara händer vilket i sin
tur leder till att våra mentala bilder får ett vidare perspektiv. Johnston, Gilmore och Carson
(2008) har ett liknande resonemang och menar att scenarioplanering kan vara ett sätt att
förändra mentala bilder av den omgivande kontexten och även träna sig i att hantera olika
framtider och på sätt skapa sig ”minnen av framtiden”
Öka företagets perceptionsförmåga
Ett företag som arbetar med scenarion och där detta arbetssätt är etablerat samt accepterat,
leder det till en ökad förmåga för personalen, att ta till sig signaler som kan vara viktiga för
företagets utveckling. Enligt van der Heijden (2005) beror det på att scenarioplanering ökar
perceptionsförmågan hos de som arbetar med scenarioplanering, samt att dem börjar uppfatta
de mönster som olika signaler sänder ut, vilket kan leda till förståelse för vad som kan vara en
avgörande faktor för företaget.
Stimulera ledarskapet inom en organisation
Användandet av scenarioplanering hos ledningsgrupper i företag får som effekt att personal
längre ner i beslutfattande kedjan börjar använda ett liknande arbetssätt. Projektgrupper och
liknande börjar presentera flera olika möjliga lösningar till ett problem istället för att satsa på
ett kort. Detta märker att det är lättare att få igenom en lösning av två eller flera förslag än att
endast presentera ett förslaget, det i sin tur leder även till att förslagen generellt sätt ökar i
kvalité.
Scenarion som redskap för ledarskap
Scenarion kan användas för att genomföra förändringar i en organisation istället för ett mer
byråkratiskt angreppsätt. Genom att presentera olika scenarion kan ledningen påverka
personalen i en riktning som de finner bäst för organisationen. Dock bör det påpekas att de
som presenterar scenariona måste själva tro på dessa annars finns en risk för att personal får
ett mindre förtroende för ledningen och scenarioplaneringen inte får något genomslag.
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2.3.3 Kvalités aspekter inom scenarioplanering
Van der Merwe (2008) och van der Heijden (2005) menar att det finns tre kriterier för att
scenarion ska hålla hög kvalité. Det första är att problemområdet är relevant för beställaren av
scenarioplaneringen. Om frågeställningarna inte är relevanta riskerar scenariona att inte bli
accepterade och inte mottagna som sina egna utan endast som ett utomstående
problemområde. Det andra vand der Merwe anser är viktigt för att ett scenario ska hålla en
hög kvalité är att scenariona är utmanande. Dock bör inte dessa vara för utmanande då det kan
bidra till att individer/organisationer som ska använda scenariona inte ser dem som seriösa
och upplever dem mer som fantasier. Om motsatsen råder och scenariona inte är tillräckligt
utmanande kan det medföra att dem upplevs som tråkiga och de som beställt scenariona blir
besvikna. Den sista faktorn som bör uppfyllas är att scenariona ska vara möjliga. Det vill säga
att de måste vara realistiska och ha en grund i det data som de bygger på, detta är något även
Godet och Roubleat (1996) menar. Lindgren och Bandhold (2008) anser också att scenarion
måste vara minnesvärda för att förhindra att scenarion inte glöms bort efter presentationen.

2.4 TAIDA
TAIDA är en akronym för Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding samt Acting och är en
arbetsmodell för scenarioplanering utvecklad av Lindgren och Bandhold (2008). Modellen
beskriver övergripande den process som sker i samban med scenarioplanering. Tracking
innebär att genomsöka omvärlden efter hot och möjligheter. Analyzing står för att analysera
den data som framkommer i föregående steg och uttyda trender eller återkommande signaler.
Analyzing syftar också till att få en djupare förståelse för den insamlade data. Imaging är den
del där själva framtidsbilderna skapas och de tidigare stegen fungerar som ett material för att
skapa scenariona. I det föregående steget ska också de olika framtidsvisionerna förankras
känslomässigt för att på så sätt bli en del av den eller de som skapar scenariona. Vidare syftar
deciding på att ta ett eller flera beslut utifrån de skapade scenariona vilket är en del att uppnå
den vision som blev en produkt av scenarioplaneringen. Det sista steget är Acting. Här går
användaren från ord till handling och nyttjar den nyvunna kunskapen för att driva på arbetet
mot visionen samt att skapa en mer lärande organisation vilket blir en del av det strategiska
arbetet. Se figur: 2

Figur 2, Hämtad från Kairos Future. (2010)

2.5 Delphi
Bessant och Tidd (2007) menar att en delphi undersökning innebär att ett flertal experter får
uttala sig om det område som ska studeras. Sen sammanställs den gemensamma
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uppfattningen experterna gav, för att skapa sig en uppfattning om hur framtiden kan komma
att se ut. Vidare hävdar Lindgren och Bandhold (2008) att metoden utvecklades under 1960talet och den används ofta inom teknikbaserade områden.

2.6 Brainstorming
Brainstorming är en teknik som används vid problemlösning. Den bygger på att deltagarna
under en viss tid försöker komma på så många idéer som möjligt. Under idégeneringen är det
inte tillåtet att kritisera andras idéer men det uppmuntras att bygga vidare på de andra
deltagarnas idéer. I första hand fokuseras det på kvantitet då det enligt teorin bidrar till hög
kvalitet då vissa av bidragen sannolikt kommer att vara bra (Bessant & Tidd, 2007).
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3

Metod

Vårt vetenskapliga synsätt har präglats av den hermeneutiska traditionen. Wallén (2008)
menar att hermeneutiken har sitt ursprung i de religiösa traditionerna där tolkandet av hela
skrifter har en utpräglad roll. Vidare menar Wallén att om hermeneutik ska beskrivas med ett
ord är det just tolkande eller tolkningslära. Som vetenskaplig ansats innebär det att forskaren
intar en roll där han eller hon studerar helhet och likaväl delarna av studieobjektet. Även en
växling mellan dessa sker där forskaren går från delarna till helheten och vice versa, detta är
för att skapa sig en uppfattning om det forskaren vill undersöka. Denne tolkar sedan det
studerade utifrån den förförståelse han eller hon har och med förförståelse menas de olika
fördomar eller kunskaper forskaren innehar. Hermeneutikens mål är att skapa en djupare
förståelse samt även komma åt de bakomliggande innebörder som inte visar sig direkt. Vidare
har vi arbetat kring en kvalitativ metodik som grundar sig i den hermeneutiska traditionen.
Den kvalitativa metodiken försöker skapa sig en större förståelse för fenomen och även finna
dess essens (Wallén, 2008).
Kunskapande är att explicit använda sig av tidigare kunskap som bygger på medvetna
antaganden samt det sker på etiskt försvarbart sätt (Arbnor och Bjerke, 1998). Det här ska ses
som ett kunskapande arbete vars största bidrag var att ge oss studenter som skrivit detta arbete
en grund att stå på inför kommande arbetsliv samt att det även ska ge Tjeders en
scenarioplanering som dem kan använda i kommande strategiska samtal.
Valet av källor till information för detta arbete är av tre olika typer. Till den teoretiska biten
har vi använt oss av litteratur och artiklar som behandlar de områden som är relevanta för
studiens syfte. Per Lindström (2009) menar att primärkällor är originalförfattningen i artikel,
bok och så vidare. Medan sekundärkällor är då en primärkälla nämns i en annan källa och att
en hänvisning görs till denna. Att använda sekundärkällor ska endast enligt Lindström ske i
undantagsfall. Vi har följt Lindströms rekommendationer och valt att endast använda oss utav
primärkällor. De empiriska källor vi använt oss av är intervjuer och mediascanning, vilka
beskrivs nedan.

3.1 Reliabilitet och Validitet
Wedin och Sandell (2007) hävdar att reliabilitet är en metods förmåga att producera samma
resultat vid olika tillfällen och validiteten är ett mått på hur väl en metod mäter det den är
avsedd att mäta. Vi menar att en scenarioplanering inte kan ha validitet och reliabilitet som
utgångspunkt då ett scenario är uppbyggt kring tolkningar av de olika signaler som samtidens
omvärld sänder ut. Det är både orimligt och naivt att tro att en metod som används för att
bygga ett scenario skulle bidra till samma resultat oavsett vem som använder den, fast
kontexten skulle vara liknande.
Då vi finner reliabilitet och validitets begrepp som bristfälliga för att mäta en
scenarioplanering, har vi eftersträvat att uppfylla de fyra övergripande kriterier, som
Wallén(2008) anser bör prägla en kvalitativ studie för att uppfylla en god kvalitet. Det första
är att studien ska innehålla flera olika perspektiv inom de olika teorierna och paradigmen som
finns inom ämnesområdet, samt felkällor och metodval är genomtänkta. För det andra bör
tolkningen kunna härledas steg för steg fram till den slutliga sammanställningen. Wallén
menar också att upprepbarhet bör diskuteras men lämnar inga direkta direktiv i hur detta skall
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lösas. Vidare menar han att i vissa fall är samstämmighet inte är det intressanta utan snarare
motsatsen, det vill säga att forskare kommer fram till olika tolkningar vilket leder till en ökad
förståelse om ett studieobjekt. Det sista kriteriet är hur användbar studien är och hur mycket
den bidrar till i handlandet, med andra ord hur mycket nytta det finns med studien.
En praktisk kvalitet anser vi är det mått som mäter arbetets praktiska användbarhet hos
slutanvändaren och hur väl det implementeras i verksamheten (Jmf Wallén, 2008). Om vi ska
kunna uppnå en hög nivå på den praktiska kvalitén så måste vi se till att Tjeders faktiskt har
nytta av vårt arbete. Alltså står vi inför två uppgifter, det ena att bidra till ny kunskap för
Tjeders och samtidigt måste vi se till att Tjeders tillgodogör sig denna. Att implementera nya
idéer är ofta svårt och tidskrävande (Bessant & Tidd, 2007). För att vi ska lyckas med detta
bör vi presentera våra idéer på ett inte allt för radikalt sätt, samtidigt som idéerna är tillräckligt
nya för att de ska ha någon nytta av dem (Jmf, van der Merwe, 2008). Dialoger med Tjeders
bör också göra dem mer mottagliga för våra scenarion och ger oss också tillfällen att
förbereda dem på vad som kommer att ske, vilket bidrar till en ökad chans till en lyckad
implementering av den nya kunskapen.

3.2 Praktisk metod
Arbetsprocessen har som grund följt TAIDA modellens tre första steg som har utvecklat av
Bandhold och Lindgren (2008). Då vårt arbete på Tjeders endast sträcker sig till att skapa en
scenarioplanering överlämnar vi de två sista stegen: besluta och agera till dem. TAIDA
modellen kan ses som en del av Generate fasen i innovationsprocessen, då scenarioplanering
är ett strategiskt verktyg för att hjälpa företag att handskas med förändringar. Vi menar att
förändringar är en stor del av innovationsprocessen och att scenarioplanering kan bidra med
en möjlighet att handskas med dessa förändringar på ett mer abstrakt plan, innan de tänkta
innovationerna sätts för prövning i den verkliga världen.
3.2.1 Tracking
I ett första skede genomförde vi en brainstorming för att komma fram till områden där en
omvärldsanalys skulle kunna vara intressant. Brainstormingen avgränsades till olika
övergripande inriktningar i omvärlden som kan tänkas vara intressanta för Tjeders. De
områden vi kom fram till efter diskussioner och efterforskningar var: politik, ekonomi, sociala
faktorer och teknik, det vill säga den traditionella PEST modellen. Brainstormingen utfördes
under två timmar vilket var den tid vi avsatt för denna. Alla idéer skrevs ner på post-it lappar
och klistrades fast på en whiteboard tavla(se bilaga 3 för resultat av utförda brainstorming).
När idé genereringen var färdig gick vi vidare till att avgöra vilken relevans detta hade för
vårt syfte och de frågor som vår uppdragsgivare gett oss. Här använde vi en av Frankelius
(2001) utvecklad metod, Analys I som är en del av hans World mapping method. Här delas de
olika idéerna upp i betydelsegrad för Tjeders. I cirkelns mitt är det av storbetydelse, i mellan
ringen är det av medelstorbetydelse för att i cirkelns yttre fält vara av liten eller ingen
betydelse alls, betydelsegraderna delades efter PEST modellen.
I vårt fall målade vi upp modellen på en whiteboardtavla och började arbetet med att
strukturera upp alla idéer. Alla idéer som uppkommit genom brainstormingen placerades i de
olika betydelsegraderna i cirkeln. Detta genom att varje idé togs upp och diskuterades kring
och efter noga övervägande placerades dem i cirkeln. På detta sätt fick vi ett material att
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arbeta kring när vi började med omvärldsanalysen. Det mittersta fältet i cirkeln var det vi i
första hand riktade blicken mot, för att sedan arbeta oss utåt mot de mindre relevanta
områdena. Fördelen med det här arbetssättet är att genom att ha en brainstorming kring de
olika områden som kan tänkas vara av betydelse så finns det möjlighet att finna oväntade och
nya signaler, samtidigt som de traditionella i pest modeller inte förbises (Se figur 3). Utifrån
det framkomna materialet valde i första hand att genomsöka internet och olika rapporter som
offentliggörs där, samt olika nätbaserade tidningar och hur andra producenter av larm och
signalutrustning presenterar sig.

Figur 3, Egen framställning (2010).

3.2.1.1 Intervjuer
Vi valde att intervjua personal på Tjeders och personer utanför Tjeders. De intervjuer
genomfördes på Tjeders syftade till att skapa en uppfattning om hur personal på Tjeders ser
på framtiden samt hur dem ser på nuet och de förändringar som kan komma tänkas göra.
Intervjuer med personer utanför Tjeders agerade som experter i en delphi undersökning och
hade som syfte att ge oss en bild av hur teknik och marknadsutveckling kan komma att ske de
närmaste fem till tio åren.
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två huvudtyper av urval, slumpmässiga samt
subjektiva. Vidare finns det ett antal undertyper i dessa två huvudgrupper. Vi har valt att
använda oss av bedömnings urval, vilket faller under de subjektiva urvalen. Detta innebär att
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forskaren subjektivt bedömer vilka informanter som representerar populationen och väljer
sedan dessa. Anledningen till att vi valde ett subjektivt urval var att tillgången på informanter
både inom Tjeders, samt de som vi bedömde vara experter var alltför begränsad, för att kunna
göra ett slumpmässigt urval.
Urvalet av informanter till intervjuerna med personalen på Tjeders gjordes i samråd med
Tjeders VD. Vi begärde dock att få intervjua personal ur produktion, utveckling samt
säljavdelningen. Vi intervjuade två säljare, vara av en var ute säljare och den andra inne
säljare. Två personer ur produktion en produktionschefs och en produktionstekniker och sist
en från utvecklingsavdelningen intervjuades också.
Vi valde att göra en egen tolkning av den traditionella delphi metoden, där vi intervjuade
informanterna en gång och presenterade dessas uppfattning separat. Intervjuerna gjordes med
fyra informanter som vi bedömde var experter inom området. Vi använde enbart svenska
experter då Tjeders är ett svenskt företag som till största del verkar i Sverige och finner det
rimligt att studera den kontext Tjeders verkar i. Intervjuerna genomfördes på tre olika sätt, två
personer intervjuades under ett inbokat möte på deras arbetsplats, en tredjeintervju skedde via
telefon och den sista skedde via E-post.
Intervjuerna som genomfördes var kvalitativa och öppenriktade, det vill säga att vi valde att
ha övergripande frågor som informanten sedan fick tala/skriva fritt kring. Alla intervjuer
spelades in med diktafon (bortsett från E-post intervjun) samt en lättare form av
transkribering genomfördes. En datareduktion genomfördes dels när vi transkriberade
materialet samt efteråt där vi tog bort sådant som inte var relevant för frågeställningarna.
Anledning till att en fullständig transkribering inte gjordes var dels att vi ansåg att syftet inte
krävde det, samt att tidsåtgången var större än vad vi bedömde skulle få utav en fullständigt
transkriberad intervju (Jmf, Lantz, 1993). Den bakgrundsinformation vi valde att samla in var:
vilket anställningsområde, befattningen och hur länge informanten arbetar hos Tjeders/verkat
inom sitt område. Anledningen till att vi inte samlade in information om ålder och kön var
dels för att vi inte såg det som relevant för studiens syfte och dels i Tjeders fall för att inte röja
deltagarnas anonymitet, då företaget är så pass litet. I övrigt var alla informanter anonyma,
vilket gör att dessa inte kan presenteras under referenslistan. Se bilaga:1 och 2 för
intervjumallar.
3.2.2 Analyzing
Kluster skapades utifrån det data vi fick genom intervjuer och mediascanning för att uttyda
om det fanns några tydliga trender inom de olika områdena, vidare diskuterade vi kring de
uppkomna trenderna.
3.2.3 Imaging
Scenarion skapades genom att tolka de olika signaler som framkom från föregående steg,
Analyzing. Själva konstruktionen var av en kreativ karaktär och följde inte ett enskilt
arbetssätt utan präglades snarare av diskussioner och samtal kring det data vi samlat in.
Scenariona skapas utifrån de olika trender vi såg i det insamlade materialet. Vi vill inte
placera in vår scenarioplanering i en någon av de tre olika scenariotyperna. Detta då vi anser
att våra scenarion är både normativa, trendbaserade samt kontrasterande.
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3.3 Metod kritik
Då studien var präglad av kvalitativ ansats där vårt subjektiva tolkande var framträdande, kan
det ha lett till att resultatet är färgat av vår förförståelse och förmåga att tolka empirin på ett
trovärdigt sätt.
De intervjuer som vi genomförde med informanter från Tjeders kan vara försköningar då
dessa kan vilja framställa organisationen på ett bättre sätt än vad det faktiska läget är. Dessa
kan också vara rädda att framföra kritisk fakta då detta kan härledas till informanterna och få
efterföljder. Vidare kan det framföras kritik mot det subjektiva urval, där vi i samråd med
Tjeders vd valde informanterna, vilket kan bidra till att vd väljer ut personer med
uppfattningar som representerar den bild Tjeders vill presentera för oss. Dock vill vi
framlägga att de enda som har att förlora på ett sådant förfarande är Tjeders och att den bild
som respondenterna gav visade på en god samstämmighet. Vi kanske skulle använt någon
form av enkätundersökning som komplement till intervjuerna för att skapa en mer nyanserad
bild av Tjeders, men även ge möjlighet för respondenter att framföra mer kritiska åsikter om
Tjeders. Om detta hade gjorts bör examensarbetet ökat i trovärdighet.
De delphi intervjuer som genomfördes kanske bör ha varit av större djup och bredd, det vill
säga fler antal informanter samt fler antal bakgrunder som dessa verkade inom. Detta för att
se om det fanns en större samstämmighet bland delphi informanterna men även få in flera
perspektiv för att på så sätt kunna bidra med annan information som kunde lett scenariokorsen
i en annan riktning.
En av de mer framträdande bristerna i detta examensarbete är att Tjeders inte har aktiveras i
skapande av scenarioplaneringen. Litteraturen framhåller att de som är med i den process som
scenarioplanering är, börjar se omvärlden och dess hot samt möjligheter på ett annat sätt. Då
vi har utfört hela scenarioplaneringen själva och sedan presenterat denna för Tjeders som
externa personer finns det en risk för att de fördelar(se avsnitt, 2.3.2) med scenarioplanering
inte kommer Tjeders till nytta.
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4

Intervjuer

I det här avsnittet presenterar vi det material vi kom fram till under intervjuerna med Tjeders
personal och de olika experter som utgjorde delphipanelen.

4.1 Personal på Tjeders
De intervjuade personalen på Tjeders, upplever att företaget inte varit förändringsbenäget i det
förflutna. Orsaker till detta kan vara den historiska bakgrunden och att grundaren Lars-axel
Tjeder haft en central och stark roll i företaget. Vilket efter hans bortgång kan ha lett till att en
osäkerhet till förändring präglat kulturen i företaget. Personalen upplever också att företaget
har haft det svårt att komma till skott och inte svarat på marknadens krav tillräckligt snabbt.
En känsla av att Tjeders inte legat i framkant utan legat steget efter i utvecklingen finns hos
de intervjuade. Ett exempel som nämnts är då det beslutades att inte satsa på de då nya
displayerna som marknaden efterfrågade och Tjeders fortsatte med den då befintliga tekniken.
Nuet
De intervjuade nämner att dem blir mer och mer medvetna om marknadens krav och de
känner också att företaget börjar mer aktivt ta tag i ett omfattande förändrings arbete. Ett
målmedvetet arbete har skett med produkter, hemsida och hur företaget profilerar sig på
senare tid. Även om personalen som intervjuas anser att företaget börjar mer och mer lyssna
på marknaden och dess krav, finns det en del att jobba på. Under en del av intervjuerna
framkommer det att de som följer utvecklingen är inte de som styr den. Det vill säga de som
sätter ribban och referensramar styr de övriga konkurrenterna att följa efter i utvecklingen. En
av de intervjuade anser att ofta har företaget redan bestämt sig i en fråga angående produkter
utan att göra en ordentlig marknadsundersökning. Något som också nämns är att
upphandlingarna styr vilka krav som produkterna måste uppfylla. I nuläget menar en av
respondenten att det finns ett intresse för deras produkter och att de har bra produkter till ett
bra pris.
En sak som en del av respondenterna uppger är att historiskt sätt har kunderna kontaktat
Tjeders. Respondenten utvecklar vidare att Tjeders har varit så pass stora samt ett väl
igenkänt märke att dem inte behövt kontakta kunder. Nu har dock en medvetenhet börjat
infinna sig om att Tjeders måste gå ut i omvärlden och skapa kontakter samt att inte bara
behålla gamla utan också få in nya kunder.
Framtiden
Personalen på Tjeders har en gemensam bild av framtiden, där de inte bara behåller sin del av
marknaden utan också kommer ta nya marknadsandelar om Tjeders sköter sig rätt. Det råder i
största allmänhet en positiv stämning. De intervjuade känner att det är dags att ta tag i arbetet
med att växa och skapa sig en starkare ställning på marknaden. Att ligga i framkant när det
gäller teknisk utveckling är en faktor som nämns. En respondent menar att om inte kunskapen
finns inom Tjeders för att skapa tekniska innovationer, finns det möjlighet till samarbeten
med externa företag.
De intervjuade har en gemensam övertygelse om att larm och patientsignalsystem är det de
kommer fortsätta med även i framtiden. Även en del närliggande produkter som hanterar
kommunikationshantering kan vara något som kan tänkas vara en bransch för Tjeders. Dock
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finner de flesta respondenterna att Tjeders kommer att fortsätta i det område och
vidareutveckla den nisch de befinner sig i. Det är här de känner sig kunniga och har en solid
grund i deras kunskaper. Att utveckla tekniken anser respondenterna vara något som dem
kommer göra i framtiden samt att finna nya marknader för den befintliga tekniken.
Av de intervjuade framkom att det fanns en tro om att Tjeders framtida produkter kommer
vara mer flexibla och multifunktionella. Produkterna är just nu anpassade efter marknadens
behov men bör uppdateras med något riktigt nytt. Det ska finnas möjlighet att anpassa samma
system på flera sätt och kundens krav kommer sättas mer i centrum. Detta kan till exempel
vara att blanda de mer traditionella system med mer avancerade lösningarna. It och mobila
lösningar finns redan och de kommer komplettera de grundsystem som Tjeders har i nuläget.
En respondent upplever att de mobila lösningarna är de mest attraktiva hos kunderna och att
det helst inte ska dras några kablar alls. Dock finns det ett krav på att produkterna alltid ska
fungera, vilket de trådlösa systemen med dagens teknik inte kan garantera till fullo. Där en
hög säkerhet eftersträvas ska en trådbaseradlösning användas, vidare är sårbarheten mindre
hos en separat kommunikationslina som inte är uppkopplad mot andra system. Dock uppger
respondenterna också att kunderna vill koppla ihop deras patientsignalsystem med att
centraldatorerna på sjukhusen.
Vidare tror en respondent att i samband med billigare avancerade displayer kommer de i
framtiden att övergå från de traditionella Diod displayerna och ersätta dessa med LCD,LED
eller OLED eller liknande. Detta kommer möjliggöra att skarpare och mer avancerad grafik
kan visas på displayerna. I samband med de olika displayteknikerna kommer respondenten in
på den så kallade touch tekniken. Denna kanske kan vara ett alternativ till traditionella
knappar i framtida system. Just nu upplever respondenten att det är priset som är det största
hindret för att införa denna teknik, denna menar dock att en grundlig marknadsundersökning
kring denna teknik bör göras. En annan av de intervjuade upplever en viss osäkerhet kring
huruvida marknaden är villig att betala för de mer avancerade lösningarna.
En respondent talar om att se längre fram i tiden, det vill säga att inte endast se på den
nuvarande tekniken utan snarare ha en mer progressiv utveckling parallellt med den mer
nutida utvecklingen. Denne upplever att det är lite tajt med produktutveckling, att de snarare
jobbar i nuet än att skapa framtida lösningar. Vidare menar respondenten att Tjeders bör hinna
fatt sig själva och inte arbete i uppförsbacke. Här ska kanske extern hjälp tas till hjälp, för att
se över de mest akuta problemen uppger den intervjuade. Det talas också om att få igång nya
tankegångar och börja tänka längre in i framtid istället för den närmaste framtiden samt att
börja tillverka framtida prototyper för Tjeders själva.

4.2 Delphi intervjuer
Under detta avsnitt presenterar vi det material som framkom under intervjuerna som vi
genomförde med de valda delphi experterna. Vi har valt att benämna dem med fingerade
namn och inte ange vilken arbetsplats de arbetar på, för att bibehålla deras anonymitet.
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4.2.1 Teknikchefen ”Jonas”
Jonas är teknikchef på ett medelstort landsting i mellersta Sverige. Han har cirka tjugofem
års erfarenhet av detta arbete och ansvarar bland annat patientsignalsystem och andra
säkerhetssystem.
Dagens alarm och patientsignalsystem
Dagens patientsignalsystem består av enklast möjliga teknik, den är trådbunden och består i
stort sett av en larmknapp som sedan går till en summer, tablå eller både summer och tablå.
Patienten trycker på knappen, när vårdaren har mottagit larmet, går denne till patient och
återställer larmet. I nuläget är det tre olika fabrikat, Ascom, Best och Tjeders. Det är främst
Best och Tjeders som lämnar offerter i samband med upphandlingar hos oss uppger Jonas.
LOU reglerar hur svenska myndigheter får hantera val av leverantörer av tjänster och
produkter. Detta gör att ett sjukhus kan bestå av en uppsjö av leverantörer till de olika
systemen som finns där. Jonas menar att detta kan skapa problem då dessa ska kopplas ihop
och tar upp ett exempel om hur ett beslut tas att bygga en ny avdelning i ett hus där Tjeders
har installerat ett system och Best vinner upphandlingen av den nya avdelningen. Då måste
antingen de båda systemen kopplas ihop eller bygga ett nytt Best system och har två olika
system. Det kan leda till problem i ihopkopplingen mellan dessa båda system eller en ökad
kostnad då det behövs två centraler. Jonas menar att i framtiden finns en vilja att bygga hus
med enbart ett system. I samband med uppgraderingar läggs det bara till vad som önskas,
detta leder till mindre problem och att helt nya system inte måste byggas, som i sin tur leder
till minskade kostnader för landstinget. Det stora problemet för de som ska koppla ihop
systemen är att protokollen (programmeringskoder som bestämmer hur kommunikationen ska
ske mellan olika komponenter) inte är öppna och de olika leverantörerna inte vill släppa in
andra i de egna protokollen. Jonas tror att det här beror på att alla leverantörer vill leverera
sina egna produkter och genom att ha skyddade protokoll minskar möjligheten för andra
leverantörer att bygga vidare på deras system.
Enligt Jonas har det funnits ett försök att få samarbete mellan olika leverantörer, men dessa
försök har inte varit fruktrika. Ett exempel som Jonas tar upp är en brand på en psykiatri
avdelning där problem med kommunikationen mellan två system ledde till att personalen inte
fick något larm via de interna larmen. Dock slutade detta väl i och med att det externa
systemet som larmade räddningstjänsten fungerade. Detta är ett tydligt exempel på vad som
kan gå fel och som kan leda till allvarliga konsekvenser. Det kan vara obetydligare
programmeringsfel som leder till att systemen fallerar. Nu säger Jonas att de har återskapat
det gamla systemet där brandlarmen och patientsignalsystem är kopplade på ett varsitt eget
system.
I nuläget är 97 procent av alla patientsignalsystem trådbundna och resterande så kallade
tystalarm. Inom en tio års period tror Jonas att de trådbundna ligger på 85 procent och
resterande 15 procent består av tystalarm. I intervjun framkom det också att dagens
mobiltelefoni inte krockar med sjukhusutrustning vilket den gjorde för ett antal år sen.
Framtidens larm och patientsignalsystem
Jonas säger att utvecklingen går mer mot bärbara enheter och att hemmens krav kommer till
jobbet. Personalen kan inte förstå varför flera apparater ska användas när de kan integreras i
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en enhet. Exempel på detta kan vara att en telefon kopplas till patientsignalsystemet, vilket
gör att både samtal, larm och så vidare kan tas emot av enheten. Vidare talar Jonas om de
fördelar för personalen när dem har de så kallade tysta larmen. Han menar att de inte blir lika
bundna till att kunna se displayer eller att uppfatta ljud från sumrar, utan kan befinna sig på
platser där de annars inte skulle kunna uppehålla sig. Det ger också fördelen att destinera
larmen till en viss individ eller enhet, vilket leder till ökad tydlighet. Dock framhåller han att
det måste finnas trådbundet i grund och botten utifall att de tysta larmen krånglar. Doktorerna
kan vara en drivkraft i utvecklingen kring patientsignalsystemen, då de kan vara intresserade
av ny teknik. Detta som en bieffekt av att doktorerna utbildas på moderna och stora sjukhus
som ofta har den senaste tekniken. Vilket gör att när doktorerna kommer till de sjukhus som
är både mindre i storlek och i tekniskutveckling, kan de vilja ha till exempel de nya
vårdplattformerna. För att sjukhusen ska kunna konkurrera om kompetent personal, kan det
vara nödvändigt att uppgradera de gamla systemen, för att få personalen att välja det aktuella
sjukhuset framför ett annat. Detta är personalviljan, de från organisationsledningen säger att
systemet blir belastat och gör det mindre säkert då flera system och leverantörer kopplas ihop.
Men om det är motiverat och nyttan med de mer avancerade system är tillräcklig finns det
inget som hindrar från organisationens sida att anpassa sig efter teknikutvecklingen. Dock bör
det finnas en balans mellan pris och nytta för att det ska vara rimligt att satsa på mer
avancerad teknik.
Vidare tror Jonas att i framtiden kommer informationshantering ligga i ett större koncept där
intranätet, journaldatabaser, larmfunktioner, recept och så vidare finns inkopplade på
vårdplattformar. Han säger att Norge ligger i framkant gällande vårdplattformar och att nya
större sjukhusen troligtvis ser sig om hur dessa fungerar. I nuläget har inte vårt landsting tagit
tag i den frågan och Jonas finner att det ligger långt bort i tiden, då kostnaden i nuläget
troligtvis är för hög samt att det finns en osäkerhet hur väl de fungerar.
De krav som måste tillgodoses
Vad som krävs från produkterna är att en hög tillgänglighet kan tillgodoses, alltså
patientsignalssystemen ska funka och det är alltid. De extra funktioner som finns krävs ofta av
personalen på sjukhusen och dessa kan tillgodoses, om de som ansvarar för byggnation och
säkerhet finner det motiverat, och om inte det går emot de tillgänglighets krav som ställs inom
vården.
Framtidens marknad
I framtiden kommer utländska aktörerna komma in på den svenska marknaden. Detta till en
följd av att alla upphandlingar sker via OPIC som är en tjänst där offentliga upphandlingar
laddas upp och där olika aktörer kan ge anbud på de olika jobben. OPIC är en internationell
sida där alla oavsett nationalitet kan ge anbud på jobbet. Detta innebär att fler och fler
utländska aktörer konkurrerar med de befintliga aktörerna på den svenska marknaden. Det här
är något som redan har börjat visa sig där till exempel danska företag har börjat gett anbud på
jobb inom Jonas landsting. En trend som finns också är de stora koncerner som köper upp
mindre företag som redan är etablerade för att på detta sätt komma in eller dominera en
helmarknad.
När det gäller vårdplatserna så finns det inte i dagsläget någon tendens att varken öka eller
minska. Vårdplatserna har minskat med cirka 60 procent under de senaste femton åren. I
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intervjun uppger även respondenten att sjukhusen kommer vara en stabil kund även om tio år.
Det landstiget Jonas arbetar för kommer att pumpa in 1,25 miljarder under en 5 års period för
uppgradering av sjukhusen.
Respondenten nämner att det sker privatirisering av vården, särskilt inom vårdcentralssektorn.
De privata aktörerna belastas inte på samma sätt som landstingen av regler som till exempel
hygien. Detta då landstingen har utvecklat egna regler och normer kring hur deras vård ska se
ut. Privata aktörer gör det de måste enligt lag och bygger billigare samt mer kostnadseffektivt.
Deras främsta intresse ligger i att tjäna pengar, därför kan de sålla bort kostnader som de anser
är inte är motiverade för verksamheten. De är heller inte styrda av LOU vilket medför att de
kan välja de billigaste lösningarna eller helt och hållet låta bli att installera
patientsignalsystem. Vidare tror Jonas att de stora sjukhusen inte kommer privatiseras i någon
större utsträckning och han skulle vara ytters förvånad om åttio av de hundra stora sjukhusen i
Sverige inte skulle vara offentliga om tjugo år.
Hur hantering sker av LOU
I ett första skede bedömer vi inom byggnadsgruppen vad det finns för behov och vilka
önskemål personalen har. Utefter det materialet formar vi en upphandling som laddas upp på
OPIC. Alla som är anslutna till tjänsten kan sedan lägga en offert på upphandlingen och det
finns inga hinder för vem som kan vara ansluten till tjänsten. Detta gör att företag från hela
världen kan vara med och offertera på olika upphandlingar som läggs ut i Sverige. När ett
företag ger offerter passerar de först ett första filter där de bedöms efter referenser,
skatteregistrerade, kreditklassning och så vidare. Första kravet är att de ska kunna passera
detta första filter. Om de klarar det bedöms hur vida deras produkter uppfyller de krav som
ställs i upphandlingen och om det finns flera leverantörer som ger offert med samma
specifikationer är det lägsta pris som gäller.
4.2.2 Elingenjören ”Per”
Per arbetar på ett annat landsting i mellersta Sverige, till skillnad från Jonas benämner han
sig elingenjör. Dock har han också ansvar för patientsignalsystem och andra larmsystem. Per
har arbetet inom detta område de senaste åtta åren.
Dagens alarm och patientsignalsystem ok
Tekniken går väldigt fort framåt och det sker mycket inom internet som IP och intranät, det
pågår även en stor utveckling inom mjukvara sidan. Respondenten vill dock i grunden ha det
traditionella trådbaserade systemet, då denne inte upplever de nya lösningarna som felsäkra
till 100 procent. Utöver detta system kan det byggas vidare med olika former av lösningar
utefter behov. Det finns vissa osäkerheter vad det gäller tystalarm som går via android
telefonerna. Då de nu går på 2g (mobilt bredband) signaler vilket är en nackdel för att
utrustningen på hjärtavdelningens störs av 2g:s signaler. 3g (mobilt bredband)system stör
däremot inte denna utrustning men är mer energikrävande och drar snabbare ur strömmen i
batterierna.
Per hävdar att i nuläget går utvecklingen mot mobila system. Här har vi samband med de
nybyggda vårdhusen till exempel kopplat upp traditionella systemen med ett tyst larm som
går till en destinerad enhet. I vårt fall används en android mobiltelefon med en applikation
som möjliggör mottagande av signalerar från patientsignalsystemen. Mottagaren bekräftar
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signalen sedan med att avaktivera det från den enhet som sände larmet, detta för att undvika
att vårdare glömmer att se till patienten. Om inte första destinerade enheten tar emot och
kvitterar larmet går den till en andra enhet. I ett sista steg går den ut till hela avdelningen.
Signalen och larmen visas också på de traditionella displayerna för att undvika olyckor utifall
mobiltelefonerna skulle fallera. De tysta larmen möjliggör resursbesparingar i form av att
endast en vårdare behöver vara uppmärksam på det destinerade larmet vilket gör att arbetet
blir effektivare. Svarstiden blir också lägre och patienten får snabbare hjälp än med de
traditionella systemen. De har valt att inte koppla upp brand, gas och centrala nödlarm på
detta system, därför de larmen ska vara allmänna och uppmärksamma alla på dessa larm.
Även avdelningar med stor omsättning av patienter som akutvården har inga tystalarm
installerade. Just nu är inte tekniken som begränsar oss utan våra egen fantasi och de krav
som ställs på tillgänglighet. De nya larmen är mjukvara baserade, detta gör att det går att
programmera larmen till att aktivera olika enheter. Det vill säga vad som ska hända när en
person trycker på en knapp.
Framtidens larm och patientsignalsystem
Per tror att framtidens system kommer vara baserade på mobila lösningar. Han nämner också
att larmen också kommer kunna ta ut statisktik i form av hur många larm som sänds, hur
många som mottagits och även hur länge vårdaren har befunnit sig hos vårdtagaren. Det
kommer både öka tryggheten hos vårdtagarna samt personalen. Hos vårdtagaren genom att
utomstående kan se hur väl personalen svarar på larm och från personalens sida att de svarar
på larmen. Statistiska system gör att klagomål kan hanteras på ett bättre sätt med fakta på
bordet. Han talar också om en grundstomme där applikationsmöjligheterna styrs av behovet.
De mobila lösningarna med tysta larm tror Per kommer finnas överallt inom sjukhus världen
då dessa fungerar som både som vanliga telefoner men också mottagare för olika larm, dock
tror han att de traditionella systemen kommer finnas kvar inom till exempel akut vården och
andra avdelningar där det är stor rörelse. Han nämner också att det kommer finnas en
traditionell tråd baserad telefon på varje avdelning men att alla övriga telefoner kommer vara
mobila. Denna lösning sparar mycket resurser då de slipper dra in kablar till fler än en telefon.
Utöver detta finner han det svårt att se några större förändringar.
Vi använder oss av de vanliga dioddisplayerna då LCD skärmar och liknande inte kommit ut
på marknaden riktigt ännu. Per säger också att det inte ger så mycket mer än de mer
traditionella displayerna. Det som går att göra med LCD är att det går att visa mer text.
Emellertid finner han inte det som en större fördel då meddelande inte får blir för långa, då
det blir svårt att läsa av skärmarna i akutsituationer. Det är därför den ledande tillverkaren
sätter en symbolgräns till tjugo tecken.
Per säger att de i framtiden vill ha WLAN istället för 2g och 3g med täckning över hela
sjukhuset, då kan en larmapplikation också installeras på telefonen, vilken då bland annat kan
fungera som överfallslarm. Per och det landsting han repsenterar har även tittat på
patientcentraler eller vårdplattformar. Han upplever dem för allt komplexa och om något rasar
finns det en risk för att allt rasar. Det gör att en full kontroll på systemet inte går att ha.
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Framtidens sjukhus
I framtiden har respondenten en uppfattning om att det kommer bli ett mindre antal sjukhus,
fast dessa kommer vara större. Det som renoveras och där det byggs nytt satsats det på enpatient rum. De innebär att alla patienter har ett eget rum och toalett. Denna lösning kortar
vårdtiderna då en minska spridning av bakterier sker. Det möjliggör också multimedia
lösningar kan användas på ett annat sätt då patienterna inte stör varandra.
Hur hantering sker av LOU
Per säger att det är han som avgör vilka leverantörer av patientsignalsystem landstinget ska
ha. Han säger att landstinget kringgår LOU genom att lägga ut en ombyggnad på upphandling
och att sedan den vinnande parten och Per gemensamt kommer överrens att köpa Best
patientsignalsystem. Han menar att det är ju så här det går till i branschen och att han upplever
best vara tillförlitliga, att Best servar upp system samt att dem är en bra leverantör. Vidare
säger han att de ansvariga i landstinget är överens om att de ska välja detta fabrikat samt att
vårdarna får även framföra sina önskemål till de ansvariga när det byggs nytt eller renovering
sker.
4.2.3 ”Krister” återförsäljare
Krister är vd för en av de ledande återförsäljarna i landet.
Tendenserna i nuet angående teknisk utveckling inom larm och signalsystem
Utvecklingen går fortare än någonsin vad det gäller mjukvarusidan. Man kan programmera
olika knappar så de står för olika funktioner och då kan man integrera hårdvaran på olika sätt.
Man kan felsöka sina egna apparater för att se om de fungerar eller inte. Det vill säga att
fellarm och driftlarm sker. Ett nytt bygge hos ett landsting i mälardalen har det nya systemet,
det som kallas för Mobiltelefoni eller (mobilklient)
Framtidens patientsignalsystem
Informanten talar om ett multifunktionellt system där man kan ha olika funktioner och
applikationer i en och samma plattform. Dessa kan bestå av skärmar där patienten kan surfa
på internet, lyssna på radio, se på tv m.m. Läkarna kan också använda sig av dessa skärmar,
de kan se patientjournaler och röntgenbilder via dem. De har även tillgång till intranät och
annan information som underlättar i arbetet med att ge patienter bättre vård. Dessa skärmar
ska vara en del av ett större system där alla larm, intranät och liknande är samlade. Men de
traditionella systemen för brand, gas, nöd och patientsignaler måste finnas kvar i botten utifall
de mer komplexa systemen kraschar.
Vi satsar på teknik och utvecklingen inom sjukhussektorn. Respondenten menar att sjukhusen
går mer mot en-patient rum och att allt nytt som byggs är av denna typ. Detta på grund av att
det förbygger risken för infektioner. Den tekniska utvecklingen går mer mot patientterminaler
vilka kommer slå igenom stort i framtiden. Dessa kan både patienter och läkare samt vårdare
använda. Det kommer även gå mot mer datoriserade och mobila lösningar, dock kommer det
traditionella systemet ligga kvar i grund och botten. Krister tror att det fokus som legat på
tekniska lösningar kommer slå tillbaka och att patienterna vill ha en mer socialkontakt med
vårdarna. Hans känsla är att de kommer satsas mer på personal då det är för lite mänskligt
kontakt.
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4.2.4 ”Gunnar” produktchef
Gunnar arbetar som produktchef för patientsignalsystem och interna toalettlarmsystem på ett
stort företag inom elektronikkomponenter. Han har verkat i branschen i cirka tio år.
I det begränsade området som Gunnar ansvarar för, finns det inget som tyder på några
förändringar bortsett från nya och fräschare design samt mer behovsanpassad design. Vidare
tror han att de system som endast består av en enkel utlösningsknapp med en summer och
display kommer även i framtiden att ha en god marknad. Det företag han jobbar på utvecklade
ett mindre patientsignalsystem för några år sedan, men pga. att mer specialiserade företag
fanns på marknaden valde de att lägga ner detta, ett val som skedde till stor del på att
konkurrenterna införde funktioner som de inte upplevde att de kunde nå upp till.
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5

Resultat av mediascanning

Här presenterar vi de data som framkom under mediascanning. Även en kortare redogörelse
av LOU sker under denna rubrik, då den stöttes på ett flertal gånger under arbetets gång.
De trender vi såg när vi gjorde en mediascanning var att patientsignalsystemen går mer mot
helhetslösningar/vårdplattformar och tystalarm, detta beror troligtvis på att tekniken utvecklas
och att de här lösningarna blir billigare vart eftersom. Elektronik visar på en utveckling där
det blir billigare att producera komponenter. På mjukvarusidan sker också en allt snabbare
utveckling och mjukvaran går lättare att anpassa efter användarens behov. En annan
utveckling i samband med den billigare och mer anpassningsbara elektroniken är smartahem.
Smartahem är där det finns möjligheter att anpassa hemmets olika elektroniska funktioner via
en basenhet. En ökad globalisering sker, vilket kan leda till ökad konkurrens då utländska
aktörer kan komma in på den svenska marknaden. Även ett ökat medvetande kring
miljöaspekter sker inom samhället och kommer med största sannolikhet att påverka alla
organisationer genom lagar och förordningar, men även en opinion hos människor i övrigt.
Något som vi också vid ett flertal tillfällen stötte på var det ökade antalet av äldre samt dessa
uppnår en högre ålder. Samtidigt blir hemvård allt vanligare. När det gäller antal äldre finns
det en uppfattning om att en topp kommer ske mellan åren 2020 och 2030. De blivande äldre
kommer också med största sannolikhet vara mer teknikvänliga än de nuvarande åldringarna
vilket gör att trygghetslarmen och smartahem kommer vara lättare att sälja in. Det finns också
projekt där hyreshus byggs för att vara anpassade efter äldre och där ett smarthem koncept
byggs in från början för att underlätta för de boende.
Privatiseringar av vården och den offentliga sektorn är något som sker i ökad utsträckning och
detta kan bidra till förändringar då de privata aktörerna inte måste följa LOU. Det sker även i
nuläget nybyggnationer av större sjukhusbyggnader och även omfattande renoveringar inom
olika landsting En sak som även sett är att det finns en brist på kompetentpersonal, vilket gör
att sjukhusen får anpassa arbetsplatsen och för att göra den mer attraktiv.

5.1 Lagen om offentlig upphandling
Lagen om offentlig upphandling reglerar hur offentliga myndigheter, kommuner, landsting
och institutioner ska göra sina uppköp. Syftet med lagen är att upphandlande myndigheter
ska på lämpligaste och bästa sätt använda de medel som ska finansiera de planerade offentliga
inköpen. Det görs genom att lägga upp offentliga offerter för att sedan vänta in de olika
anbuden som konkurrenterna på aktuell marknad lämnar. Där inga fördelar ges till någon av
konkurrenterna utan alla tävlar om offerten på lika villkor under varje upphandlings tillfälle.
En offentlig upphandling startas med en identifiering av ett behov eller lösning av ett problem
och en analys av hur behovet kan tillfredsställas. Efter detta ordnas upphandlingen och en
uppskattning av kontraktets totala värde presenteras. Då läggs upphandlingen upp på en
offentlig plats där alla på lika villkor kan ta del av upphandlingens villkor, för att sedan lägga
anbud som förhoppningsvis passar de upphandlings kriterier. Händelse förloppet visas under
figur 4.

22

Figur 4, Hämtad från upphandlings regler: en introduktion. Konkurrensverket, (2010)

LOU var något som vi stötte på under arbetets gång, i synnerhet då vi intervjuade de två olika
experterna i delphi undersökningen som ansvarade för patientsignalsystem inom deras
landsting. Den ena säger att det är LOU som styr deras förfarande i och med upphandling och
den andra menar att LOU kringgås genom att endast göra en upphandling kring entreprenad.
Det senare upplever vi som något suspekt och omoraliskt, dock har vi inte den kunskap som
krävs för att avgöra hur detta är juridiskt sätt olovligt. Det bör även tilläggas att det senare
handlingssättet medger att beställaren kan välja och vraka bland de olika systemen som finns
på marknaden, utan att ta hänsyn till varken pris, kvalitet och så vidare. Det finns också en
risk att en bakomliggande påverkan kan ske, det vill säga att leverantörer kan med vissa
medel påverka beställaren att välja deras system. LOU främsta syfte är just att minska risken
för ett sådant förförande. De som väljer att följa LOU i alla moment riskerar att stöta på
problem som uppkommer i samband med ihopkopplingar av olika system i samma hus.
Det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka ett företag och dess möjlighet till att agera
på marknaden. Ett mycket tydligt exempel på detta är svenska myntverket i Eskilstuna som
förlorade en nästan tusenårig tradition att prägla mynt till riksbanken och svenska staten.
Detta på grund av en liten petitess i sammanhanget, de framgick inte att de hade en
miljöpolicy. I enlighet med LOU måste företag uppfylla de krav som ställs och det gjorde inte
svenska myntverket denna gång och den finska motsvarigheten gick som vinnare i
upphandlingen (DN, 2011).
Det här är ett tydligt exempel på hur ett företag kan förlora en stor del av dess marknad.
Tjeders som till stor del har svenska myndigheter som kunder, bör vara uppmärksamma på
dessa detaljer av två skäl. För det första om en konkurrent uppfyller vissa krav som Tjeders
inte gör kommer de att slås ut i den upphandlingen. Det andra skälet är att Tjeders kan
utnyttja den har lagen och använda den som ett konkurrensmedel. Om Tjeders utvecklar
produkter som konkurrenterna inte gör och kan direktmarknadsföra dessa direkt till de som
använder produkterna, kan det bidra till att slutanvändarna vill ha dessa egenskaper hos en
produkt. Det är ofta som ovan nämnts vårdpersonalen som ställer de krav på nya och mer
tekniskt avancerade system och inte organisationsledningen. Dock lyssnar
organisationsledningen på personalen då de vill vara en attraktiv arbetsgivare samt att de i
många fall kan bidra till ett effektivare arbete. Kräver personalen produkterna med specifika
egenskaper som endast Tjeders innehar, kommer det med automatik bli Tjeders som går
vinnande i upphandlingen. Det ska dock framhållas att detta endast kan fungera då
upphandlingen gäller de specifika systemen och inte om det sker en upphandling kring hela
entreprenaden. Då kan de som lägger ut upphandlingen påverka entreprenörerna att välja det
fabrikat som de anser vara det attraktivaste.
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6

Sammansmältning av empiri

Under denna rubrik presenteras de trender och påverkande krafter som framkom under
intervjuer och mediascanning. Dessa har vi sammanställt i denna mindmap för att tydliggöra
för läsarna de återkommande krafter som kan påverka Tjeders.

Figur 5, Egen framställning (2011).
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7

Scenariokorsen

Vårt resultat utmynnar i de scenarion som vi nedan presenterar. För att lättare kunna förstå
namngivningen av dessa följer nedan en kort beskrivning av namnen. Det första
scenariokorset behandlar ämnet teknik och teknikutveckling. Genom detta scenariokors har vi
sedan utvecklat det andra scenariokorset som behandlar Tjeders framtida möjligheter och
även de hot som döljer sig i framtidens sköte.

7.1 Teknik scenarion
●
●

Mobila revolutionen syftar på de mobila trenderna Inom patientsignalsystemen.
Helhetslösningar innebär de mer komplexa system som används för att lösa flera olika
uppgifter.
● Gamla trådar är den nuvarande tekniken med mindre yttre förändringar för att inte
upplevas som gammalmodiga.
● Nya trådar är samma system i grund och botten men mer avancerad teknik för att
presentera de olika signalerna och underlätta för patienterna.

Figur 6, Egen framställning (2010).

Mobila revolutionen
Det första som möter en besökare på det nybyggda sjukhuset är en behaglig tystnad, endast
lågmälda samtal hörs från vårdpersonalen. Alla displayer är bortagna och likaså de tjutande
summerar som användes förr för att påkalla uppmärksamhet. Dagens larm går via de android
telefoner som introducerades under 2011-2012. De barnsjukdomar som rådde under början av
10-talet har lösts och nu tilldelas varje patient en android telefon som både funkar som
telefon, GPS-sändare och ett patientsignalsystem. GPS-sändare gör att till exempel demens
sjuka kan spåras upp om de befinner sig utanför avdelningen och ökar deras säkerhet. Larmen
som sänds från telefonen går till en central som sedan skickar vidare en signal till en
destinerad mottagare, denna mottagare är oftast en sjuksyster eller en läkare som har ansvar
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för patienten. Förutom den minskade ljudnivån på sjukhusen upplever också personalen att
dem kan jobba effektivare och ge de patienter personalen ansvarar för den uppmärksamhet
patienterna kräver. Personalen på sjukhusen kan inte förstå att de ska behöva byta telefon när
de kommer till arbetet och därför finns det nu möjlighet att använda sin privata telefon där en
applikation läggs in för att ta emot både inkommande samtal från arbetet och även att de tar in
patientsignalsystets signaler. De vårdade känner sig mer omhändertagna och trivs med att det
inte tjuter som i de gamla sjukhusen.
Gamla trådar
Mobila lösningar och helhetssystemen blev alltför komplexa för sitt eget bästa, vilket ledde
till att de blev osäkra och opålitliga. Detta skapade en rädsla för de mer mobila lösningarna
och möjliggjorde att de traditionella trådsystemen stärkte sin position. Fördelen med de här
systemen var att de mer eller mindre är helt felsäkra. Tekniken bygger på en larmknapp som
sedan sänds via tråd till en centralenhet som sedan skickar till en summer och en dioddisplay
som visar att larmet har aktiverats. Patienter och personal på sjukhusen känner sig trygga med
den här tekniken. Då ett flertal tillbud och en del smärre olyckor skedde i samband med de
nya mobila lösningarna, bildades det en opinion mot dessa system. Kritiken kulminerade i
samband med den stora sjukhusbranden 2013. Då ett nybyggt sjukhus fattade eld och 235
personer dog då komplexiteten i de avancerade larmen blev för stor och systemen kollapsade.
Detta gjorde att inget larm gick och branden kunde sprida sig långt, innan personal upptäckte
branden och kunde kontakta räddningstjänsten. När allmänheten fick kännedom om de felen
som rådde i de system som skulle övervaka brand, gas och så vidare krävdes det att alla
larmsystem skulle vara trådbundna och separata. Politikerna vek sig för dessa krav och
förbjöd alla former mobila lösningar i larmsystemen. Något som fick de traditionella,
trådbaserade systemen att uppleva en renässans. Då dessa former av problem uppkommer
sällan i dessa välbeprövade trådbaserade larm.
Nya trådar
Den nya tekniken inom skärmar gör att information kan presenteras på ett helt nytt sätt.
Skärmarna är både billigare och lättare att producera samt att hållbarheten överträffar de
gamla dioddisplayerna. De möjliggör att ha displayer med touchfunktion som är betydligt
lättare att aktivera larm på. Kognitiva aspekter har tagits med i samband med utveckling av
nya skärmar, vilket gjort att skärmarna är mer intuitiva och visar informationen på ett
tydligare sätt. Patienter som ligger inne en längre tid har också möjlighet att anpassa
displayerna med foton på till exempel anhöriga, detta för att göra sjukhus vistelsen så
personlig och bekväm som möjligt. Dock har systemet under ytan inte förändras nämnvärt.
Det är samma trådbaserade system och styrenheterna är desamma, med små modifikationer i
mjukvaran. Med detta system känner sig både sjukhusen och patienterna trygga med och
några tankar på de mobila lösningar som fanns för ett tiotal år sen är helt övergivna.
Helhetslösningar
Sandra ligger inne på sjukhuset för en allvarlig benfraktur för andra gången. Den här gången
upplever hon vilken förändring det har blivit på sjukhuset, då de har gjort en omfattande
renovering. Detta har gjort att alla patienter får ett eget rum (så kallade ett patient rum) med
den senaste tekniken det vill säga patientterminal. Hon ligger i sitt rum och lyssnar på musik
samtidigt som hon chattar med en kompis som inte har möjlighet att träffa henne på grund av
utlandsstudier. Sandra tänker tillbaka till första gången hon besökte sjukhuset och minns
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tillbaka när hon delade rum med andra patienter och var tvungen att hålla en låg ljudnivå för
att inte störa de andra patienterna. För att inte tala om de där störande tjuten från
patientsignalsystemen. Förutom att surfa på internet kan hon kolla på tv, komma åt sin Spotify
men även lyssna på radio.
De senaste åren har de mer avancerade helhetslösningarna kommit att etablera sig inom
sjukhusen. Helhetslösningen består av en terminal som liknar en läs- eller surfplatta som är
kopplad till både patientsignalsystemet och till sjukhusens centraldator. Dessa möjliggör att
patienter som Sandra får möjlighet till en fullständig multimedia lösning med musik, tv,
internet samt att utlösaren för patientsignalsystemet nås genom ett tryck på pekskärm. Dessa
enheter har tagit marknaden med storm då de både underlättar arbetet för personalen på
sjukhusen då patienternas journaler, röntgenbilder och övrig information kan nås genom
terminalen.

7.2 Framtida scenarion för Tjeders
●

Hemvård syftar på den ökande del av vård i hemmet samt de ökade antalet äldre som
är en del av 1940-talisternas pensionering.
● Fusion är en sammansmältning av två atomer, detta frigör en enorm kraft. Den som
kan tillgodogöra sig denna kraft besitter ett mäktigt verktyg. I Tjeders fall innebär en
fusion en stor möjlighet att frigöra en mängd resurser vilket kan vara en del i kampen
mot utomstående aktörer. Emellertid är detta ett tveeggat svärd vilket också innebär att
Tjeders självständighet försvinner och de blir endast en del av ett större nytt företag.
● Kunskapens hus var ett forntida universitet i det som nu är Egypten. Här samlades en
stor del av dåtidens stora tänkare och diskuterade samt utbytte tankar och idéer, men
också för att ta del av den stora kunskap som samlades i dess bibliotek. Detta är också
den vision som präglar detta scenario, att utveckla ny kunskap och samla människor
för att byta tankar och idéer för att på så sätt trygga Tjeders framtid.
● Bläckfisken är ett djur vars främsta attribut är dess många armar. Något som vi anser
representerar den framtida multiaktören Tjeders. Där det finns en organisation som
med sina armar hanterar ett flertal olika marknader från sin enda kropp.

27

Figur 7, Egen framställning (2010).

Hemvård
Tjeders har valt att överge sin de traditionella patientsignalsystem och utnyttjar sitt kunnande
i den starkt växande marknaden kring trygghetslarm. Tillväxten består främst av den stora
mängd människor som går i pension under den tioårs period vi nu gått in i (2020-2030). Den
stora skillnaden mellan de nutida pensionärerna är att de är vana med avancerad teknik och de
kräver bättre lösningar samt vill ha en mer serviceinriktad hemvård. Detta har lett till att nya
hus anpassade för äldre, utrustas från början med teknik som gör deras vardag lättare. De nya
tekniska möjligheterna med mobila system och billigare GPS-sändaren, gör att de nya
trygghetslarmen inte upplevs så ålderdomliga som de gamla, vilka förde tankarna till
sjukhusmiljön. Det här var en stark bidragande faktor till den ökade efterfrågan av
trygghetslarm som inte endast används av äldre utan också av oroliga föräldrar.
Trygghetslarmet är uppbyggt via en basenhet och en vanlig mobiltelefon. Mobiltelefonen är
utrustad med en applikation som möjliggör att brukaren kan sända larmsignaler från den, som
sedan skickas till basenheten som i sin tur skickar vidare den till en larmcentral. Då
basenheten är multifunktionell finns möjlighet att koppla in flera larm och informations
enheter. Ett exempel på detta är en sensor som känner om spisen är på eller fönstret är öppet
och denna signal sänds vidare till en display som sitter vid ytterdörren. Om brukaren går
hemifrån ser denne att spisen inte är avstängd på displayen. Detta kan även göras med dörrar,
olika köksmaskiner, vatten osv. Dessa lösningar har också den bredare massan funnit
intressanta, då det finns möjligheter att programmera basenheterna för att skapa så kallade
smartahem, där i stort sätt alla elektriska enheter kan styras via en fjärkontroll eller
mobiltelefon.
Fusionen
Svenska marknaden domineras av större och mer utvecklade internationella aktörer, detta är
en effekt av att offentliga upphandlingar läggs ut via internet. Något som gör att flera aktörer
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har möjlighet att lägga anbud på de svenska myndigheternas uppdrag. Detta leder till att de
svenska aktörerna arbetar under stor press, vilket lett till att samtal mellan Tjeders och deras
forna konkurrent Best. Dessa diskuterar en fusion för att undvika att både går under. Det är
något som Tjeders emotsätter sig på grund av den schism som funnits i det förflutna, men
Tjeders kommer till en punkt där dem står mellan nedläggningen och därmed uppsägning av
all personal, eller att ingå i en fusion med Best. Valet blev då enkelt, Best och Tjeders går
ihop sig för att rädda båda företagen och därmed rädda de anställdas jobb. Detta samarbete
förväntas skjuta upp katastrofen, vilket är att de stora internationella aktörerna konkurrerar ut
dem. Dock finns det i nuläget mycket att arbeta på och både utveckling av nya produkter samt
att få ner produktionskostnaderna. Annars är hotet överhängande att de större internationella
aktörerna får ett större fotfäste på den svenska marknaden. Tjeders/Best koncernen har dock
en styrka i och med att de båda är väletablerade och även gott rykte hos de svenska kunderna,
något som kan bidra till att företagets existens fortgår även i framtiden. Förlusten av
marknaden till de utländska aktörerna beror i Tjeders fall att de begått samma misstag som de
gjort i det förflutna, det vill säga inte ta till sig kundernas krav på förändring och en ovilja att
ta till sig signalerna som omvärldens sänder ut.
Kunskapshus
Framtiden ser ljus ut. Tjeders fördjupade samarbete med externa organisationer och företag
har börjat ge frukt. Företaget ses nu som ett av de mest innovativa i branschen och leder nu
utvecklingen av olika informationssystem i sjukvården. Den forna konkurrenten har tappat en
stor del av marknaden och forstätter att tappa marknadsandelar. Det som började som ett
mindre samarbete med mälardalens högskola under hösten 2010 har blivit fördjupat och har
lett till att Tjeders syn på omvärldsbevakning har ändrats. Det som skedde under hösten 2010
var att tre olika projekt inleddes, en kurs i omvärldsbevakning fokuserade på att göra en
omvärldsanalys åt Tjeders, två studenter gjorde ett examensarbete med inriktning mot
scenarioplanering och ett tredje projekt försökte få extern finansiering av forskning. Detta
ledde till att Tjeders fick nya insikter och började arbeta mer med högskolan. Datavetare,
informationsdesigners, industridesigners och innovationsvetare har nu möjlighet till att skriva
examensarbete hos Tjeders. Ett av de mer framgångsrika arbetena var inom datavetenskap och
resulterade i en ny och innovativ lösning kring problem med applikationer som funnits i de
mobiltelefoner, som var en del av de tysta larmen. Tävlingar arrangeras för studenter och den
som presenterar det bästa framtida konceptet för framtida patientsignalsystem eller
informationshantering i vården, vinner prispengar samt att Tjeders får kontinuerligt nya idéer
om hur deras system kan utvecklas mot ett mer modernare och mer tilltalande sätt. En
forskare från mälardalens högskola använder också Tjeders som en del i hans empiriska
studier i hans avhandling. Denna handlar om mindre företag och hur de ska kunna använda
omvärldsanalys på ett effektivt och billigt sätt. I och med detta får Tjeders kontinuerlig
information om det senaste kring omvärldsanalys och hur de kan implementera denna i det
dagliga arbetet. Tjeders har också tillsammans med andra företag utvecklat en dialog kring de
problem som finns idag med olika programmerings koder då de ofta krockar för att olika
företag inte vill öppna upp sig, vilket ger ett större samarbete och öppna protokoll med andra
program koder och företag.
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Bläckfisken
För att kunna växa har Tjeders börjat bryta ny mark, detta har lett till att de inte endast håller
på med de traditionella patientsignalsystem och kösystem utan att de tillgodoser lösningar för
flera branscher. Inom handelssektorn tillgodoser Tjeders flera olika lösningar och inte endast
de traditionella kösystemen. De har valt att anpassa sina patientsignalsystem till att fungera
som kallelse till kassapersonal, postservice och övriga områden där personal behövs. Detta
har Tjeders gjort genom att koppla larmsignalen till en tyst mottagare som liknar den som
används till tystalarmen i sjukhusmiljön. Istället för att ropa in personal till kassalinjen,
trycker kassaledaren på en knapp som går direkt till en destinerad mottagare som
uppmärksammar att denne ska till kassalinjen. Detta medför att butikerna slipper störande ljud
från högtalare och att kassaledaren inte behöver avbryta sitt arbete, utan behöver bara trycka
på en knapp för att kalla in personal. Detta system används också för att kalla in personal till
tomglashantering, post och portöppning vid lastkajen. Då allt är kopplat till ett system blir det
även effektivt i ekonomisynpunkt.
I en tid när snabbmat kedjor blir allt vanligare väljer Tjeders att slå sig in på
restaurangbranschen i form av informationshantering till kunderna. Det senaste modet här är
att använda de så kallade ”puck” det vill säga en trådlös enhet som sänder en signal till
restaurangbesökaren att maten är klar att hämta. Dock har Tjeders uppmärksammat att pucken
är ett dyrt system med stora kostnader då dessa puckar har en tendens att försvinna. Då har
Tjeders valt att anpassa de vanliga kösystemen för att smälta in mer i en restaurangmiljö, detta
genom ett mer tilltalande yttre och en mer attraktiv signal som inte för tankarna till
sjukhusmiljön. Restauranger finner lösningen bra, till största del för att det är billigt och den
håller. Att det inte blir några extra kostnader för lösa puckar som försvinner ses som ett plus i
kanten. Tjeders har även utvecklat sitt kunnande för att skapa billiga överfallslarm för
kiosker, mindre butiker, pizzerior och så vidare som påkallar uppmärksamhet i och utanför
den aktuella lokalen, vilka har mottagits väl. Detta beror till stor del av att larmen först och
främst är billig samt att personal vågar använda dem i otrygga situationer då de inte är
uppkopplade på någon extern tjänst så som polis eller väktare. Den senare faktorn brukar ofta
göra att personalen dras sig föra att använda larmsystem.
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8

Diskussion

Utifrån de presenterade scenariona eller endast delar av den information vi samlat, bör
Tjeders avgöra vad de har användning för. Det vill säga, genomföra steget Deciding i TAIDA
processen. Vi har endast möjligheten att presentera den information och de möjliga framtider
vi kommit fram till i processen. Det praktiska arbetet ligger på Tjeders och det kanske här
svårigheten med just scenarioplanering ger sig till känna. Att få det att upplevas som äkta och
inte några avlägsna historier som inte har något med den verklighet vi lever i nu. Även det
sista steget Acting, att handla utifrån de olika scenariona och implementera de beslut som tas
upp i föregående steg ligger på Tjeders bord. Vi har tyvärr inte det mandatet att välja och
agera utifrån de scenarion vi skapat. Dock kan vi välja att presentera olika förslag på agerande
utifrån de scenarion som vi presenterat. Här kan vi också se likheter med
innovationsprocessen som är utarbetad av Bessant och Tidd (2007), där vi har generat
scenarion utifrån de olika signaler vi har utläst av både omvärlden och Tjeders. Sedan får
Tjeders aktivt göra ett urval av det framkomna materialet(scenariona) vilket kan ses som
select fasen i innovationsprocessen. För att slutföra processen genom att implementera det
valda materialet i det strategiska arbetet. Vi vill dock tillägga att scenarion är ingenting som
kan väljas utan är snarare ett sätt att se på olika framtider, när vi säger att Tjeders ska välja
menar vi snarare att de får avgöra vilka scenarion de finner troligast och sedan utarbeta
strategierna efter dessa. Här vill vi också tillägga att det finns en risk med ett sådant
förfarande, då det kan leda till att de mest önskvärda framtiderna väljs och att en
helhetsbedömning inte görs.

8.1 Återkoppling till Tjeders
En återkoppling till Tjeders har gjorts, både genom en muntlig redovisning inför
ledningsgruppen och även detta dokumenten har delgivits till berörda på Tjeders. I det
dokumentet som Tjeders fått ta del av har även förslag på handlande utifrån den information
och det material vi samlat in. Genom att ha en muntlig återkoppling ges också möjlighet att
diskutera kring det framkomna materialet och förhoppningsvis också bidra till nya
infallsvinklar.
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10 Bilagor
Bilaga: 1
Intervjumall Tjeders

Information till respondent: Ni deltar i den här intervjun helt frivilligt och ni kan när som helst
avbryta denna. Vidare som kommer materialet som samlas in endast användas till vårt
examensarbete och vi intervjuare är de enda som kommer ta del av materialet, vilket kommer
förstöras när arbetet anses färdigt. De enda som kommer veta vilka som lämnat uppgifterna är
vi som intervjuar. Om ni vill ta del av materialet kontakta oss på tjeders@gmail.com
Anställningsområde?
Vilken befattning?
Hur länge har du varit anställd?
Hur personalen på Tjeders ser på Tjeders förflutna:
Har ni varit förändringsbenägna i det förflutna?
Hur personalen på Tjeders ser på Tjeders roll i nuet:
Anser du att det finns en vilja till förändring och att företaget tar till sig marknadens krav på
förnyelse?
Hur personalen på Tjeders ser på Tjeders roll i framtiden:
Hur ser du på framtiden, alltså inom fem till tio år?
Vilken roll har Tjeders i framtiden som leverantör av larm och signalsystem?
Är larm och signalsystem det Tjeders kommer fortsätta med i framtiden?
Hur tror du framtidens teknik kommer påverka era produkter?
Övrigt?
Har du några egna åsikter eller tankar som berör Tjeders framtid som vi inte tagit upp?

Bilaga:2
Delphi intervju

Information till respondent: Ni deltar i den här intervjun helt frivilligt och ni kan när som helst
avbryta denna. Vidare som kommer materialet som samlas in endast användas till vårt
examensarbete och vi intervjuare är de enda som kommer ta del av materialet, vilket kommer
förstöras när arbetet anses färdigt. De enda som kommer veta vilka som lämnat uppgifterna är
vi som intervjuar. Om ni vill ta del av materialet kontakta oss på alaakompis@hotmail.com
Arbetsområde:
Titel:

i

Teknik
1. Hur ser tendenserna ut i nuet angående teknisk utveckling inom larm och signalsystem?
2. Hur tror du framtidens teknik kommer påverka patientsignalsystem?
3. Hur tror du framtidens larm och patientsignalsystem ser ut?
4. Trådlösa system, helhetslösningar, LCD display, Mobila larm?

Marknad (inom vårdsektorn)
1. Hur ser du på den nuvarande marknad, vad det gäller larm och signalsignalsystem?
2. Ser du några förändringar i marknads situation under de kommande åren?
3. Hur ser du på framtidens marknad?
Övriga synpunkter?
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Bilaga:3
Resultat av Brainstorming 9/11 2010
Resultatet presenteras så som det framkom utan några tillägg eller rättningar. Detta då det här
är en bilaga och vi anser det framstår som mer trovärdigt att presentera ett råmaterial.
Materialet är uppdelat i fyra områden vilka är politik, ekonomi, sociala faktorer och teknik.
Politik
Hur ser politikerna på byggen av nya sjukhus? Hur ser prognosen ut för nybyggen och
renovering av sjukhus? Hur går upphandlingar till? Hur ser vård prognosen ut, fler sjuka? Hur
påverkar privatiseringen av sjukhus Tjeders? Offentliga sektorn största kund. Kontakta
projektledare för bygget i karolinska sjukhuset och sök ta reda på vad och varför dem väljer
som de gör.
Politiker landstingsfullmäktige, köper man efter behov. Hur går bygg och förhandlings
processer till. Etiskt handlande, hur väl behandlas personalen. Miljöaspekter, var är de
tillverkade i, och vad de är tillverkade i. Lågkonjunktur och högkonjunktur hur på verkar den
Tjeders. Sälja service istället för varor. Prognoser kring ekonomin som helhet. Vad händer om
vård går mer mot hemvård och hur påverkar detta.
Finns det några politiska fördelar i nuläget, t.ex. lägre skatter/ökade avgifter på avfall.
Regler kring säkerhet och miljö. Nya lagar kring hygien
Ekonomi
Hur många konkurrenter finns det? Gamla och möjliga nya konkurrenter synliga och
osynliga. Varför väljer kunderna och inköpare Tjeders? Vad gör Tjeders som ingen annan
gör.
Hur utanför Sverige ut exakt vilka företag och hur blev de kunder. Hemvården som ny kund.
Vad kostar det att köpa in för kund och Tjeders? Vad är den tillverkad i. Pris/service,
servicekontrakt?
olika branscher: t ex hotell, restauranger, kryssning, armen, frisörer, bensinmackar, skolor,
skomakare. Flygplatser. Polis, fängelser, fyllecell, handel, klädaffärer, alternativa marknader
än offentliga sektorn, socialen. Reklamplats i monitor. Tåg. Tv-system. Billiga överfalls larm
till kiosker och liknande. Handel och industri till portar. Frakt kostnader. Svenska företag
vilka vi kan sälja till?
Teknik
hållbarhet, vilken livslängd, hur ser kommande teknik ut. Liknande, nuvarande och framtida
lösningar.
mjukvara applikationer, hur mkt kan dem. LCD displayer kostnad att tillverka och köpa. Går
det LCD istället för skylt, eller dator, kopplat till mobilapplikationer. Information till patienter
via LCD skärm. Visa larm och vad vem som larmat på LCD. Vill man ha ett enkelt system
när det finns det mer komplexa, använda maskiner till legotillverkning. Söka i tidningar för ny
teknik
dörrklockor. Lås. Sjuksyrror måste av larma med brickor. System på lediga salar i högskolor.
Är det lätt att installera. Kretskort hur ser tillgången ut vid en kris. Alternativa sätt att utlösa
larm. Börja sälja telefoner i samband med överfallslarm.
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Sociala faktorer
Tjeders personal. Vad har Tjeders konkurrenter för fördelar. Patienter, vårdare, städare,
elektriker, service och alla som kommer i kontakt med Tjeders.
tid, plats, närhet. Hur påverkar säljarnas attityd till Tjeders? Kolla skyltar i restauranger och
intervju med kebabhuset. Slutanvändare. Design och dess efterfrågan. Trygghetslösningar
inom hemvård. Sociala nätverk vad har och vad kan de utveckla. V-ås köper inte Eskilstuna
köper.
förlorar kärnkompetens,
mässor prata med Maria om det finns sådana
förmåner till kunderna
vad får försäljarna in för signaler
Privata nätverk
Hur allvarligt tar de på nätverk?
Är det ett måste att alla ser larmet eller kan den gå till en telefon?
Kan lagar påverkas så att andra segment i marknaden blir aktuella?
intervju med personalen under en lunch, frågor kring deras nutida situation och hur de ser på
framtiden?
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