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Abstract 
The amount of information and information sources in the world are increasing 
exponentially with time and the practice of information management is 
therefore becoming increasingly relevant. Private and public organizations are 
noticing the need for a more structured and efficient method in order to handle 
this inevitable information growth.  

The purpose of this thesis is to identify potential to improve the current 
information system at Bild- och Funktionsregistret by implementing an 
Information Lifecycle Management strategy following the Lean methodology. 
The study was conducted through an initial literature study in order to build a 
theoretical foundation by defining the main principles of Lean and the key 
processes in an Information Lifecycle Management strategy. This was 
followed by a case study at Bild- och Funktionsregistret and Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset in Gothenburg to create a correct and clear 
understanding of the organization including its current information system.  

The case study identified the main problems and opportunities based on the 
organization’s conditions. The problems in terms of organizational 
deficiencies, lacking usage of the system and constant information growth are 
confronted by implementing classification, strategic integration and 
hierarchical storge of information. The opportunities in terms of a stable 
technical infrastructure and well-established standards for information 
facilitate the realization of these processes. Guidelines for the implementation 
are compiled in a model called Lean Information Lifecycle Management which 
is based on the organization’s conditions and combines the fundamental 
principles of Lean and Information Lifecycle Management to create a 
sustainable information management strategy. 

The results of the study imply potential improvements for information 
management by implementing Lean Information Lifecycle Management, 
especially to address the issue with exponential information growth and long 
term sustainability. However, there are certain prerequisites for such a 
strategy that need to be fulfilled before a full-scale implementation can be 
realized.  
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Sammanfattning 
Mängden information och informationskällor ökar exponentiellt med tiden och 
metoder för hantering av information blir därför allt mer relevanta. Privata och 
offentliga organisationer uppmärksammar allt mer behovet av en strukturerad 
och effektiv metod för att kunna hantera denna oundvikliga 
informationstillväxt. 

Uppsatsen syftar till att identifiera potential att förbättra det nuvarande 
informationssystemet inom Bild- och Funktionsregistret genom att tillämpa en 
Information Lifecycle Management-strategi utifrån Leanperspektivets 
värderingar. Studien inleddes med en litteraturstudie där de huvudsakliga 
Lean- och Information Lifecycle Management-principer definierades för att 
skapa ett teoretiskt underlag för vidare studier. Den efterföljande empiriska 
fallstudien av Bild- och Funktionsregistret och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset genomfördes för att få en ordentlig och tydlig bild av 
den organisationen och dess informationssystem.  

Fallstudien identifierade de huvudsakliga problemen och möjligheterna i den 
nuvarande organisationen. Problemen i form av organisatoriska brister, 
bristande användning av systemet och växande informationsvolymer bemöts 
genom införande av klassificering, strategisk integration och hierarkisk lagring 
av information. Möjligheterna i form av en stabil teknisk infrastruktur och en 
väletablerad standard för information underlättar även realiseringen av dessa 
processer. Riktlinjer för införandet sätts samman i en modell kallad Lean 
Information Lifecycle Management som utgår ifrån organisationens 
förutsättningar och kombinerar de grundläggande principerna i Lean och 
Information Lifecycle Management för att skapa en strategi för hållbar 
informationshantering. 

Resultaten av studien implicerar potentiella förbättringar för 
informationshantering genom att implementera Lean Information Lifecycle 
Management, specifikt sett till problem med växande informationsvolymer och 
långsiktig hållbarhet. Det finns däremot särskilda förutsättningar för en sådan 
strategi som måste uppfyllas innan en fullskalig implementation kan 
realiseras. 
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1 Inledning 

Mängden information och informationskällor ökar exponentiellt med tiden och 

metoder för hantering av information blir därför allt mer relevanta. Privata och 

offentliga organisationer uppmärksammar allt mer behovet av en strukturerad 

och effektiv metod för att bemöta kraven och förebygga de problem som uppstår 

i samband med informationshantering. Förståelse för de värdeskapande 

dimensionerna i detta och hur dessa bör förvaltas för att minska kostnader och 

förbättra organisationens produktivitet har dock hittills inte varit så 

uppmärksammat. Det finns idag ett flertal metoder inom väletablerade 

organisationer för att på bästa sätt lagra och återvinna information men ingen 

generell metod för att på bästa sätt hantera information under hela dess 

livscykel. 

Den hittills mest uppmärksammade delen av informationshantering har varit 

arkivering och lagring av olika typer av information. Under de senaste åren har 

fokus inom informationshantering legat på att optimera databaser, 

informationsarkiv och format. I och med detta nedprioriteras eller förkastas 

övriga processer i livscykeln för information såsom skapande, distribution och 

användande och en avsevärd förbättringspotential går således förlorad. Tidigare 

har även fokus legat på att förbättra organisationens Total Cost of Ownership för 

informationen med fokus på att optimera processer efter interna krav. På grund 

av detta frångår även många organisationer kundens perspektiv i 

implementationen av lösningar för informationshantering. 

Bild- och funktionsregistret (BFR) är en centraliserad informationsinfrastruktur 

som lagrar, distribuerar och förvaltar information i form av bilder med Västra 

Götalandsregionen (VGR) som uppdragsgivare (Wintell, 2009). Syftet med BFR 

är att centraliserat kontrollera och standardisera information för att möjliggöra 

ett effektivare informationsutbyte mellan vårdinstanser. I detta arbete 

undersöktes de främsta problemen inom nuvarande 

informationshanteringssystem på BFR samt de faktorer som krävs för att på 

bästa sätt hantera information under hela dess livscykel; från skapande till 

lagring.  
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Genom att dra paralleller till de väletablerade principerna inom Lean behandlar 

denna rapport informationsflöden och viss specifik information som en 

värdeskapande enhet för organisationen. Utefter detta integreras sedan dessa 

principer med tidigare teorier kring informationshantering, specifikt för 

Information Lifecycle Management (ILM). Slutligen föreslås en modell kallad 

Lean Information Lifecycle Management (LILM) innehållande möjliga 

förbättringsåtgärder och nyckelfaktorer för långsiktigt värdeskapande inom 

området informationshantering.  

1.1 Problemformulering 

Allt eftersom världen anpassas efter de digitala möjligheterna skapas mer och 

mer information som måste hanteras. Under 2008 växte informationsvolymen 

till cirka 800 000 petabyte, det vill säga åttahundra miljarder gigabyte. Året efter 

var siffran 1,2 miljoner petabyte vilket är en ökning med 50%. Förändringen 

förväntas fortsätta och vid år 2020 vara 44 gånger större än 2009 enligt en 

rapport från International Data Corporation. Samtidigt ökar antalet filer som ska 

hanteras med en faktor 67 och tillgängligt lagringsutrymme med en faktor 30 

(Gantz & Reinsel, 2010). Resultatet blir kraftigt ökad informationsvolym som 

även ställer ännu högre krav på hanteringen med mindre information per enhet. 

Detta sammantaget ställer stora krav på organisationer med avseende på deras 

informationshantering. Problemställningen kretsar alltså kring moderna 

organisationers bristfälliga hantering av information under hela dess livscykel. 

Det vill säga de förändringar över tid som påverkar värdet av informationen från 

skapande till borttagande. Det finns idag ingen vedertagen best-practice för 

hantering av information ur ett livscykelperspektiv vilket kan leda till att 

organisationer lägger ned onödiga resurser på denna process samt att detta inte 

görs på ett optimalt sätt. Det finns en generell tendens till att inte 

uppmärksamma eller att förbise viktiga delar av informationslivscykeln såsom 

skapande, distribution, användning och underhåll. Detta leder till att befintliga 

informationshanteringsprocesser inte integreras med organisatoriska krav eller 

behov och inte kan hantera kraftigt ökande informationsvolymer. Det finns även 

en tendens inom organisationer att i för stor utsträckning fokusera på interna 
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krav i förhållande till informationshanteringen och frångå kundens perspektiv i 

utformningen av IT-system och funktioner. 

ILM som forskningsområde är begränsat och inte väldefinierat. I och med detta 

uppstår problem med att skapa en akademisk förankring och tillförlitlighet i 

förslag om att implementera en organisatorisk policy kring ILM.  Detta bidrar 

även till att organisationer inte lyckas identifiera behovet och nyttan av att 

bedriva effektiv ILM. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att identifiera potential att förbättra det nuvarande 

informationssystemet inom BFR genom att tillämpa en ILM-strategi utifrån 

Leanperspektivets värdeskapande värderingar. Detta innefattar att undersöka 

huruvida befintliga processer och system kan optimeras eller utvecklas för att 

anpassas till kundens och användarens behov, hantera kraftigt ökande 

informationsmängder samt förbättra produktiviteten och effektiviteten i 

organisationen. Uppsatsen behandlar tre huvudsakliga frågeställningar som kan 

härledas till syftet. 

De huvudsakliga frågeställningarna som denna rapport behandlar är: 

1. Vilka är de största problemen och möjligheterna sett till effektivitet och 

produktivitet i BFR:s nuvarande informationshanteringssystem?  

2. Vilka processer inom ILM bör BFR fokusera på med avseende på de behov 

och målsättningar som finns? 

3. Hur kan en potentiell ILM-strategi implementeras på bästa sätt utefter 

Leanperspektivets olika värderingar och principer för att förebygga 

problem och tillgodogöra sig möjligheterna? 

1.3 Avgränsning 

Studien kommer enbart att behandla en specifik informationskategori i en 

särskild organisatorisk kontext och kan således ha begränsad applicerbarhet på 

informationshantering inom övriga industrier, informationskategorier samt 

organisationsstrukturer. 
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Rapporten är även avgränsad med avseende på det akademiska underlaget för 

ILM i och med begreppets undermåliga akademiska förankring. Det teoretiska 

underlag för ILM som använts i rapporten är i stor utsträckning relaterat till 

industriell praxis. I och med det är tillämpbarheten i detta underlag inte fullt 

verifierat med avseende på de förutsättningar som studien implicerar; ex. 

organisation och informationskategori. 

Vidare har begränsade delar av de värderingar och principer som innefattas av 

Lean applicerats och förser således inte rapporten med full tillförlitlighet som 

underlag vid en Lean-baserad studie. 

Rapporten behandlar inte tekniska aspekter för återhämtning eller strukturering 

av information utan enbart hanteringen av information på en 

organisationsstrategisk nivå. Rapporten utelämnar således även tekniska 

implementationer av databaser, IT-system och infrastruktur vilket bidrar till att 

studien blir svårt att verifiera. 

1.4. Disposition  

Uppsatsens disposition är indelad i sex övergripande kapitel: inledning, metod, 

teori, empiri, analys och diskussion (Figur 1). Avsikten är att stegvis bygga upp 

en förståelse för principer och problematik. 

 

Figur 1. Disposition av uppsats. 

Kapitel ett och två 

Uppsatsen inleds med en genomgång av bakgrund, problemformulering, syfte 

och avgränsning. Detta är för att klargöra avsikten med studien och även vad 

som inte kommer att behandlas. Kapitel två redogör för hur arbetet genomförts 

för att ge en tydlig bild av bakomliggande förutsättningar. Kapitlet är uppdelat i 

Inledning Metod Teori Empiri Analys 
Diskussion 

och 
slutsats 
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tre delar som vardera redovisar tillvägagångssätt för litteraturstudien, den 

empiriska studien och slutligen analysen. Detta innefattar vilka 

litteraturstudiens huvudsakliga källor var och akademisk bas för 

vidareutveckling samt metodval för den empiriska studiens genomförande och 

fördelningen av analysarbetet. Detta var för att ge en inblick i hur resultaten 

tagits fram och i vilken relevans studien kan ha i liknande fall. 

Kapitel tre 

Teorikapitlet syftar till att visa vilken teoretisk referensram kring Lean och ILM 

som studien bygger på. Vardera underkapitel tar upp bakgrund, grundläggande 

värderingar och de principer som ansetts vara mest relevanta för studien. Detta 

inkluderar Lean Information Management, derivatet ur Lean Management och de 

tre huvudsakliga principerna i ILM: klassificering, strategisk integrering och 

hierarkisk lagring. 

Kapitel fyra 

Kapitel fyra ger en utförlig redovisning av den fallstudie som genomfördes på 

BFR och Sahlgrenska  Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen. Detta 

innefattar en redogörelse för hur organisationen ser ut, hur informationen 

hanteras idag samt vilka huvudsakliga problem och möjligheter som finns i det 

nuvarande informationssystemet. Kapitlet är indelat i tre delar där den första 

redogör för BFR, nuvarande informationshantering och informationstyp. Den 

andra delen redogör för de  huvudsakliga problem som identifierats sett till 

organisation och infrastruktur. Den tredje delen redogör för de långsiktiga 

målsättningar som BFR har med sin informationshantering. 

Kapitel fem 

I kapitel fem analyseras och sammanställs resultaten av litteraturstudien och 

fallstudien.  

I kapitlets initiala del analyseras resultatet av fallstudien genom de slutsatser 

som dragits under intervjuer och observationer. Analysen tar upp problem, som 

sätts i sammanhang och återkopplas till teori för att identifiera orsakerna till 

dessa.  Analysen tar även upp fördelar som den nuvarande organisationens 

utformning innebär.  
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Sedan görs en integration av empiri och teori för att belysa de teoretiska 

principer som kan förebygga organisationens problem och uppfylla 

målsättningarna med informationshanteringen. Analysen identifierar vilka 

värdeskapande processer som ingår i ILM och hur dessa förhåller sig till BFR. 

Fokus ligger kring värdet av strategisk integration, klassificering av information 

hantering och hierarkisk lagring av information. Vidare återkopplas dessa 

processer till principerna för Lean Information Management för att skapa en 

struktur för realiseringen av ILM inom BFR.  

Kapitel sex 

Den fem steg långa processen presenteras steg för steg i kronologisk ordning där 

teorier baserade på Lean och ILM sammanfogas i likartade målsättningar 

sammanlänkade med behov identifierade hos BFR. Denna femstegsprocess sätts 

samman i en modell som kallas Lean Information Lifecycle Management (LILM). 

Denna modell inkluderar riktlinjer för hur en ILM-strategi ska implementeras 

utifrån Leanprinciperna och de förutsättningar som finns inom organisationen. 

Kapitel sju 

I den inledande delen av kapitel sju diskuteras studien i sin helhet med 

inkluderade teorier och empiri. Här tillförs även reflektioner kring generell IT, 

BFR och LILM; vilka de huvudsakliga problemen är, om dessa kan tillgodoses av 

LILM och vad resultatet skulle innebära. Diskussionen innefattar även generell 

kritik riktat mot studien och förslag på fortsatta studier. 

Den följande delen är rapportens slutsats och redovisar de förväntade effekterna 

av en effektiv LILM-implementation och hur detta återkopplas till BFR:s problem 

och möjligheter. Därefter belyses de faktorer som bedömts vitala för realisering 

av en hållbar informationshantering. 
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2 Metod 

Studien har främst att ha en tolkande ansats (interpretivism) (Collis & Hussey, 

2009) och inkluderar fallstudier med intervjuer och observationer. Detta kommer 

kompletteras med en litteraturstudie för att tillföra ett akademiskt perspektiv. I 

och med studiens omfattning och ämnesområde anses en tolkande ansats ha 

varit lämpligast, främst på grund av den bristande akademiska förankringen av 

ILM. 

Studiens arbetsflöde kan ses i figuren nedan och innefattar fyra huvudsakliga 

faser: teoretisk fas, empirisk fas, analysfas och slutfas (Figur 2). I den teoretiska 

fasen inkluderades litteraturstudien där de huvudsakliga principerna och 

processerna inom ILM och Lean identifierades. I den empiriska fasen ingick 

fallstudien av BFR samt intervjuer med personal ifrån Västra Götalandsregionen 

och BFR. I analysfasen ingick analysen av resultatet ifrån litteraturstudien och 

den empiriska studien med presentation av de riktlinjer som bör följas vid 

implementation av en ILM-strategi. Slutfasen inkluderade slutligen en diskussion 

kring resultaten samt studien i sin helhet och innefattar även slutsatser samt 

generella rekommendationer. 

Empirisk fas Analysfas Slutfas

ILM

Lean

VGR

BFR

Analys Diskussion Slutsats

Teoretisk fas

LILM

 

Figur 2. Arbetsflöde 

2.1 Litteratur och akademiskt underlag 

Det akademiska underlag och den litteratur som användes vid studien är 

kopplad till två huvudsakliga områden: Information Lifecycle Management och 

Lean. Litteraturen innefattade vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter samt 

dokument som beskriver arbetssätt för organisationer och företag verksamma 

inom respektive områden. 
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2.1.1 Litteraturstudie 

Teorin som fastställts i arbetet grundades i en genomgång av befintlig akademisk 

litteratur inom områdena ILM och Lean samt kompletterades av industriellt 

erkända organisationers arbetssätt och verksamheter. Litteraturen inkluderade 

vetenskapliga artiklar och böcker som fanns tillgängliga på Kungliga Tekniska 

Högskolans Bibliotek (KTHB) eller via dess prenumerationstjänster. Huvuddelen 

av den litteratur som utgjordes av vetenskapliga artiklar hämtades ifrån följande 

databaser med hjälp av KTHB: 

 DOAJ/Directory of Open Access Journals 

 SAGE Journals Online 

 ScienceDirect 

 Scopus 

 SpringerLink – Journals 

 Taylor & Francis 

 Web of Science (ISI) with Conf Proc 

 Wiley Online Library 

Samtliga böcker som ingick i litteraturstudien införskaffades via KTHB och anses 

ha hög akademisk relevans. 

Vad gäller viss litteratur kopplat till ILM har artiklar och rapporter ifrån 

industrin använts. Detta inkluderade även ett visst material som tillhandahölls 

av beställare för rapporten det vill säga Logica Sverige i samarbete med Västra 

Götalandsregionen. Stor vikt lades på källkritik i valet av litteraturen i och med 

dess (i vissa fall) bristande akademiska koppling.  

Litteraturstudien utgjorde inledningen av arbetet för att skapa en initial 

kunskapsgrund inom områdena studien berör: Lean och ILM. Samtlig litteratur 

analyserades, jämfördes och sammanfattades varpå gemensamma variabler i 

utvald litteratur applicerades i utvecklingen av teoribildningen. Den 

kunskapsgrund som skapades tillsammans med de gemensamma variabler som 

identifierades användes sedan som underlag för teorin. 
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2.2 Empiri 

Den empiriska studien utfördes i samarbete med BFR innefattade en fallstudie 

inkluderat intervjuer, observation och genomgång av organisationsspecifik 

dokumentation. Fallstudien gjordes på BFR och innefattade studier av befintliga 

rutiner kring informationshantering inom organisationen. Fallstudien syftade till 

att identifiera svårigheter och undersöka möjligheterna i den aktiva 

organisationen. Detta gjordes på plats i BFR:s lokaler samt på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset i Göteborg. Avsikten var att kartlägga arbetsflödet, 

identifiera ineffektiviteter och de huvudsakliga värdeskapande flödena utifrån 

de grundläggande värderingarna inom Lean.  

2.2.1 Intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer av anställda inom organisation genomfördes för att ge 

en komplett bild av de rutiner och arbetssätt som används i den dagliga 

verksamheten. En rättvisande bild organisationen var av stor betydelse för 

studiens validitet. Vidare syftade intervjuerna till att komplettera övriga 

studiemetoder för att kunna identifiera den befintliga värdekedjan.  

Valet av intervjumodell grundade sig i behovet av flera infallsvinklar i 

organisationen och ett kvalitativt behov framför statistiskt säkerställd 

kvantitativ information. Deltagare valdes ur flera nivåer inom organisationen 

och de öppna frågorna anpassas efter deltagarens roll. Detta för att få en 

heltäckande bild av processer och funktioner.  

Två inledande intervjuer, Lars Lindsköld (BFR) och Håkan Gustavsson 

(Regionarkivet) gjordes över telefon och spelades in för transkribering i 

efterhand med möjligheten till uppföljande kontakter och förtydligande via 

email. Transkribering av intervjuerna gjordes inom ett par dagar efter respektive 

tillfälle. 

Resterande intervjuer, inklusive kompletterande intervjuer med ovanstående 

har gjorts på plats i Göteborg på respektive verksamhet, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och BFR. Totalt intervjuades följande sju personer ur olika 

kategorier, vissa vid upprepade tillfällen: 
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 Lars Lindsköld  (Systemägare BFR) 

 Mikael Wintell  (CIO/CTO BFR) 

 Håkan Gustavsson  (Verksamhetschef Regionarkivet) 

 Torbjörn Westman  (IT-strateg VGR) 

 Lars Edgren  (Adj. professor i organisationsteori, NHV) 

 Staffan Gustavsson  (Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset) 

 Joachim Wallberg  (Hitachi) 

2.2.2 Observation av verksamheten 

Under fallstudien studerades den radiologiska verksamheten vid ett besök på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personalen förevisade de processer som 

utgjorde de informationsskapande aktiviter som var relevanta för studien, 

skapandet av röntgenbilder samt överföringen av dessa till BFR. Utöver detta 

demonstrerades återhämtning och illustration av informationen genom de 

metoder som tillämpas i den dagliga verksamheten. 

2.2.3 Genomgång av dokumentation 

Fallstudien inkluderade även genomgång av organisationsspecifik 

dokumentation relaterat till BFR:s informationshantering. Denna genomgång gav 

en grundläggande uppfattning om vilka processer som ingår i organisationens 

informationssystem samt hur dessa styrs och regleras. Dokumenten innefattades 

av regelverk för standarder, förstudier, generella informationsmodeller, 

riktlinjer för användning och anpassning samt övriga processbeskrivande 

dokument. 

2.3 Analys 

Metoderna för analys av resultaten från den interpretivistiska undersökningen 

innefattade främst triangulering. Med detta menas att data tas från flera källor, 

olika metoder eller flera undersökningar kring samma fenomen i samma studie. 

Utifrån det underlag som tillhandahållits genom studiemetoderna 

sammanställdes gemensamma faktorer för att verifiera de eftersökta 

värdeskapande flödena och ineffektiviteterna. All form av transkription gjordes i 

samband med insamlingstillfället medan den kvalitativa analysen gjordes i en 

senare fas.  
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3 Teori 

I detta kapitel gås den teori igenom som utgör utgångspunkten för studien. Detta 

innefattar en grundläggande genomgång av definitioner, värderingar och 

arbetssätt för Lean och ILM. Genomgången belyser de viktigaste aspekterna ifrån 

de båda teorierna och fastställer sedan dessa för att skapa en samverkande 

teoretiskt utgångspunkt. Denna definition syftar till att teoretiskt identifiera de 

huvudsakliga faktorerna som organisationer bör fokusera på inom 

informationshantering. Detta fokus ska hjälpa organisationer att optimera och 

förvalta de processer som enligt teorin skapar värde för organisationen.  

3.1 Lean Management 

Lean är en samling organisationsprinciper och filosofier som syftar till att styra 

en organisation mot perfektion. Genom långsiktig planering och ansträngningar 

längs hela värdekedjan kan organisationen uppnå en långsiktig hållbarhet 

snarare än kortsiktig lönsamhet. Detta kräver ett fokuserat och kontinuerligt 

arbete som måste växa fram ur organisationen för att leverera ett ökat 

kundvärde med ett minskat arbete (Womack & Jones, 2003). 

3.1.1 Bakgrund 

Ursprunget till Lean ligger i en generalisering av Toyota Production System. 

Toyota Production System (TPS) är i sin tur är ett resultat av Toyotas 

kontinueliga strävan efter perfektion. Redan under 30-talet började Toyota 

fundera på metoder för att effektivisera den då standardiserade 

tillverkningsprocess som Henry Ford designat, det löpande bandet.  

Fords löpande band hade revolutionerat tillverkningsindustrin med färdiga delar 

som levererades till produktionslinjen för sammansättning i en förut bestämd 

ordning. Produktionslinjen var utformad så att produkten passerade ett antal 

monteringsstationer i rätt konstruktionsordning och varje del var anpassad för 

att perfekt passa produkten och underlätta montering. Tillsammans med fasta 

arbetspositioner möjliggjorde detta en hög omsättning av lager och effektiv 

montering då varje arbetare kunde sina stationer väl. Produktionen flödade 

genom processen och tillverkningshastigheten var mycket hög. 
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Nackdelen med denna process var de mycket begränsade 

variationsmöjligheterna. Tack vare de specialiserade stationerna och deras 

specifika verktyg var det inte möjligt att växla metod eller produkt inom en 

rimlig tid eller kostnad. När konsumenterna krävde mer varierade produkter och 

kortare modellcykler räcker inte Fords modell till. Andra aktörer inom 

motorindustrin svarade på kundernas krav på variation men inte genom att 

effektivisera Fords process utan snarare genom en återgång till tidigare 

tillverkningsprocesser. Dessa hade mycket lägre produktionstempo men tillät en 

större variation av produkter och förlitade sig på stora maskiner grupperade 

efter arbetsmoment (Lean Enterprise Institute, 2009). 

Efter andra världskriget fokuserade Toyota mer och mer på effektivisering av 

deras produktioner. Kiichiro Toyoda, son till Toyotas grundare undersökte 

möjligheten att effektivisera det löpande bandet utan att för den delen frångå 

flödesprincipen (Shirouzu, 2008). Han och andra på Toyota, dåvarande Toyoda 

Loom Works, insåg att det skulle gå att förändra processen med hjälp av ett antal 

enkla innovationer och genom detta kunna erbjuda kontinuitet i 

produktionsflödet samtidigt som en hög variation var möjlig.  

I det system som Toyota tog fram låg fokus på produktens väg genom processen 

snarare än enskilda maskiners användning. Kvalitetskontroller, korrekt 

dimensionering av maskiner och innovationer såsom snabbinstallerade verktyg 

effektiviserades arbetsmomenten. Som komplement till dessa maskinella 

förbättringar behövdes även principiella ingrepp, maskinerna placerades utefter 

en produktionslinje och varje station meddelade den föregående stationen om 

behovet av material. Genom dessa förändringar tilläts små volymer, snabba 

produktbyten och framförallt möjliggjorde kortare svarstid till kundernas behov 

(Lean Enterprise Institute, 2009). 

3.1.2 Grundläggande principer 

James Womack och Daniel Jones identifierade en kontinuerlig femstegsprocess 

(Figur 3) under deras studier av Toyota Production System. Deras definition av 

denna ligger till grund för dagens implementationer av Lean (Lean Thinking, 

2003). 



13 
 

 

Figur 3. Implementationscykel enligt de fem Leanprinciperna (Lean Enterprise Institute, 2009) 

1. Identifiera värde – Definiera värdet utifrån kundens perspektiv för den 

aktuella produkten med de aktuella egenskaperna vid det aktuella 

tillfället. Vad kunden eftersträvar och att begränsa produkten till detta. 

2. Identifiera värdeströmmar – Identifiera hela värdeflödet för produkten 

eller produktfamiljen och minimera slöseri: icke-produktiva processer. 

Genom att kartlägga vägar genom processerna kan man finna flaskhalsar 

och även onödiga moment. 

3. Låt värdet flöda – Optimera värdeflödet genom samtliga värdeskapande 

steg. Med detta avses att minimera friktioner och förseningar längs 

produktens väg till kunden. Enskilda moment kan påverka hela kedjan 

oavsett om denna direkt kontrolleras av organisationen eller är en extern 

aktör. 

4. Låt kunden dra produkten genom flödet – Designa och leverera det 

kunden vill ha och enbart när kunden vill ha det; skapa ett drag genom 

kedjan. Låt varje delmoment aktivera tidigare moment för att undvika 

onödig lagerhållning. 

5. Kaizen, strävan efter perfektion – Eftersträva perfektion aktivt genom en 

kontinuerlig process att identifiera och eliminera slöseri.  

Identifiera 
värdet 

Kartlägg 
värdeströmmar 

Skapa ett flöde 

Etablera drag 

Effektivisera 



14 
 

Lean måste ses till sin helhet och inte delas upp i ett antal separata verktyg för 

att ge den förväntade avkastningen.  

En av de stora utmaningarna som organisationen står inför vid 

implementationen av Leanprinciper är att definiera värdet och de värdekedjor 

som levererar detta. Att förstå kundvärdet är grundläggande vid design av en ny 

produkt och har i vissa fall en direkt koppling till inkomster från produkten. 

Detta beror oftast på att designgrupper lätt fastnar i omdefiniering av produkten 

och inte kommer vidare på grund av obesvarade designfrågor. Vid dessa 

problem riskerar produkten att lanseras vid fel tidpunkt eller i värsta fall 

lanseras efter att marknadskraven förändrats (Donaldson, Ishii, & Sheppard, 

2006). Definiera värdet utifrån kundens perspektiv för den aktuella produkten 

med de aktuella egenskaperna vid det aktuella tillfället. Alltså, vad det är som 

kunden eftersträvar och begränsa produkten till detta (Womack & Jones, 2003). 

Med värdekedja avses alla aktiviteter som ingår i processen att direkt eller 

indirekt föra produkten eller tjänsten från idé till slutprodukt. Denna 

fundamentala information måste finnas tillgänglig för att kunna genomföra 

någon ändring eller optimera produktionsprocessen (Donaldson, Ishii, & 

Sheppard, 2006). Donaldson, Ishii och Sheppard har exempelvis publicerat en 

sjustegsmodell för att analysera kundvärdekedjan för en produkt. I denna 

poängteras tidigt att den övergripande strategin bakom produkten måste vara 

väl införstådd av designgruppen.  

När denna kartläggning är genomförd måste den kontinuerligt följas upp för att 

möjliggöra en strävan mot perfektion i verksamheten. Womack och Jones tredje 

princip bygger på att värdekedjan är kartlagd och att produkten eller tjänstens 

väg genom denna optimeras likt flödesoptimering. På så sätt kan man finna de 

mest fördelaktiga vägarna genom de sällan enkelspåriga kedjorna (Womack & 

Jones, 2003). 

Den fjärde principen handlar om att låta kunden dra produkten genom 

värdekedjan. Detta görs genom att varje beställare, extern som intern lägger en 

order på just de produkter som denne behöver, när produkten behövs och inte 

dessförinnan. När en station eller underleverantör får en order på en produkt 
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begär denne i sin tur det behövs för att uppfylla denna beställning från sina 

leverantörer längre ner i processkedjan. I realiteten behövs ett mindre lager vid 

varje station så att när en order behandlas används det egna minilagret för att 

tillgodose ordern och påfyllningen av detta sker från produktionen och 

underleverantören (Figur 4).  

 

Figur 4. Visualisering av hur kunden drar värde ur organisationen, tolkat ur  (Womack & Jones, 2003) 

På detta sätt dras produkten genom systemet och lagerhållningen hålls på ett 

minimum. Det är långt ifrån en enkel implementation. För att möjliggöra detta 

måste organisationen klara av att hantera förändringar effektivt och till en låg 

kostnad. För en producent innebär detta att lägga om produktionen med mindre 

och mindre partier. De direkta fördelarna av denna metodik är väsentligt 

minskad överproduktion, väntan och framförallt lagerhållning. Det teoretiska 

målet med avseende på partistorlek bör ligga vid så lite som en enhet för att till 

fullo dra fördel av denna filosofi (Womack & Jones, 2003). 

Den sista av dessa principer genomsyrar hela Leanfilosofin, Kaizen, kontinuerlig 

förbättring. Hela processen med att effektivisera verksamheten måste få löpa 

kontinuerligt och inte avslutas efter en iteration. I en dynamisk verksamhet 

måste organisationen ständigt svara mot nya förutsättningar och utvärdera 

verksamheten för att nå högre effektivitet. Slöseri, eller den mer kända engelska 

termen waste, är en grundläggande del i förbättringsarbetet som har fått mycket 

uppmärksamhet såväl akademiskt som i flertalet industrier. Dessa 

ineffektiviteter delades in i tre kategorier av Toyota; 

Muda, kan översättas till avfall men är i sammanhanget bättre tolkat som slöseri. 

Slöseri är alla aktiviteter och faktorer som kostar resurser men som inte tillför 

Beställare

Process	1 Process	2 Process	3

Lager	3Lager	2Lager	1

Beställning Leverans Värde
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värde till produkten som kunden är villig att betala för. En förståelse för slöseri 

är kritisk i processen med att implementera Lean. Muda är den överlag mest 

uppmärksammade av de tre kategorierna, möjligen på grund av dess konkreta- 

och lättimplementerade natur (Womack & Jones, 2003). 

Muri, överbelastning eller oresonlighet. För att undvika överbelastning bör 

processer och metoder standardiseras. Detta kan uppnås genom att förenkla 

arbetsmetoder så långt det är möjligt och fastställa en standardmodell för att 

underlätta en korrekt bedömning av kvalitet (Wikipedia contributors, 2010). 

Kontinuerliga kvalitetsgranskningar möjliggör att fel upptäcks i ett tidigt stadie 

för att minska åtgärdens omfattning (Womack & Jones, 2003). 

Mura, ojämnheter i flödet, kan starkt hämma värdeflödet genom att exempelvis 

skapa muri och underproduktion (Wikipedia contributors, 2010). Dessa 

ojämnheter kan förebyggas genom implementation av Just in time-principer. 

Detta begrepp grundar sig i Toyota Production System och avser en 

produktionskedja som hela tiden strävar efter att minimera lagerhållning genom 

att effektivisera distributionen av materiel. Med ett etablerat just in time-system 

levereras således produktionsmateriel när de behövs, inte före. 

Vid en implementation av Lean behövs även en förståelse för hur man går 

tillväga för att identifiera och eliminera dessa ineffektiviteter. Generellt används 

en rad olika metoder för att eliminera slöseri när dessa upptäcks,  exempelvis Six 

Sigma och Fem S (Hicks, 2007). 

3.1.3 Sju typer av slöseri 

I den ursprungliga kontexten av Lean, Toyotas produktionsindustri, identifieras 

sju typer av slöseri (muda) som har negativ effekt på produktivitet (Womack & 

Jones, 2003). 

1. Överproduktion. När produktionen överstiger ett aktuellt behov eller 

påbörjas för tidigt. Dessa båda skapar en ökad kostnad i lagerhållning. 

2. Onödiga transporter. Onödiga transporter av material, exempelvis under 

transporter mellan arbetsstationer. 
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3. Lager. Onödig lagerhållning i form av råmaterial, material i produktionen 

eller färdiga produkter. 

4. Rörelse. Avser rörelse av personal vid produktion, felavhjälpning eller 

dylikt. All form av rörelse tar tid och tillför inte värde. 

5. Defekter. Produkter som inte uppfyller kundens förväntningar eller 

specifikationer. 

6. Överarbete. Omarbetning av produkter eller hantering av lager som 

uppstår som en följd av defekter, överproduktion eller onödig 

lagerhållning. 

7. Väntan. Om en process i kedjan inte kan leverera i tid till en nedströms 

process kan detta orsaka en onödig väntan.  

3.1.4 Lean ur ett informationsperspektiv 

Rent generellt kan det vara svårt att sätta in informationshanteringsprocessen i 

ett värdeflöde efter Leanprinciper. Vissa aspekter som berör hur information 

skapas skiljer sig markant ifrån produktionsindustrin där produkten växer fram 

genom en följd av stationer som lägger till mer och mer material. Rent 

principiellt däremot finns det många likheter. Värdet hos information ligger i just 

informationen och värdehöjande processer berör tillgängligheten snarare än 

funktionaliteten (Hicks, 2007). På liknande sätt kan även slöseri identifieras och 

paralleller dras mellan informationshantering och Lean Production. 

Ben J. Hicks omdefinierar de fem huvudprinciperna för Lean Production till ett 

informationshanteringsperspektiv (Tabell 1). Dessa definitioner grundar sig i de 

18 främsta informationsrelaterade problemen som tagits fram i en studie av 10 

medelstora företag (<250 000 anställda) (Culley, Hicks, & McMahon, 2006). 

Värdet av information 

Ur ett informationsperspektiv kan användaren anses vara kunden och således 

ställa krav på kundvärde. Syftet med information är generellt att understödja 

användarens arbete vilket kan definieras som utförande av organisationens 

kärnverksamhet. Informationen som en organisation hanterar kan delas in i tre 

kategorier. Den första är information som måste hanteras på grund av regelverk 

och lagkrav. Den andra är information som är väsentlig för att effektivt förvalta 
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och driva organisationen. Den sista kategorin är information som understödjer 

organisationens kärnverksamhet. Inom varje kategori återfinns normalt flera 

klasser av information, exempelvis explicit data och bakgrundsinformation vilka 

representerar olika nivåer av värde. Denna värdespridning kräver i sin tur olika 

insatser ifrån organisationen för att definiera värdet, speciellt där värdet är 

subjektivt (Hicks, 2007). 

Värdeströmmar 

Precis som i TPS representerar värdeströmmar den serie av aktiviteter som 

slutar med en leverans av värde till kunden. För informationskunden innebär 

detta att få informationen presenterad för sig. Dessa värdeströmmar kan 

inkludera insamling, utbyte, återhämtning och visualisering men även 

organisationen av informationen. Då informationens väg genom 

värdeströmmarna ofta inkluderar flera aktörer är det viktigt att alla aktiviteter 

är väl integrerade och i den mån möjligt automatiserade för att minska slöseri i 

processen. Det är även viktigt att alla aktörer ser till informationens värde 

oavsett om de levererar direkt värde till kunden eller understödjer med indirekt 

värde (Hicks, 2007). Studier har visat att värdeströmmar och informationsflöde 

står för cirka 10% av alla informationsrelaterade störningar (Culley, Hicks, & 

McMahon, 2006). 

Flöde 

Det är viktigt att få till ett effektivt flöde av information och att informationen är 

up-to-date och korrekt. För att åstadkomma detta krävs att alla värdeskapande 

aktiviteter i värdeströmmarna är väl integrerade och att allt utbyte av 

information sker i realtid. Som vid tillverkningsprocesser ställer detta krav på att 

alla processer är tillgängliga och förenklade så långt det är möjligt. Det är även 

väsentligt att duplicering minimeras i alla nivåer, internt och externt i 

organisationen för att minimera belastningen av detta slöseri på systemet (Hicks, 

2007). 

Drag 

Det är viktigt att låta kundens behov dra värdet genom värdeströmmarna, 

exempelvis designa och implementera funktionalitet efter kundens behov men 
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först när denne behöver det. För att göra det möjligt måste det finnas en 

konsekvens i hur metoder, procedurer och gränssnitt ser ut genom hela 

organisationen vilket ställer höga krav på design och behovsanalys (Hicks, 2007). 

Kaizen  

Den femte och sista principen i Lean sett från ett informationsperspektiv är 

kontinuerlig förbättring. Med detta avses att regelbundet överblicka 

informationssystemen och infrastruktur för att hålla jämna steg med övrig 

organisation. Det kräver även att möjliggöra snabb implementation och inlärning 

av nya system (Hicks, 2007). Implementationstiden kan generera mer slöseri för 

informationsorganisationen än tidsvinsten för användaren vilket kan resultera i 

en negativ attityd till nya system (Culley, Hicks, & McMahon, 2006). Desto 

viktigare blir då fokus på att minska och effektivisera implementationen (Hicks, 

2007). 

Princip Beskrivning 

Värde Identifiera och fokusera på kundvärde 

1. Hantera enbart värdefull information. Det vill säga 

information som måste hanteras och som understödjer 

kärnverksamheten. 

2. Användare utnyttjar och drar nytta av informationen om 

den ger direkt värde eller om de uppfattar det indirekta 

värdet för organisationen. 

Värdeströmmar 1. Säkerställ kartläggning av alla processer och aktiviteter 

som distribuerar information. Detta inkluderar men 

begränsas inte till insamling, utbyte, organisation, 

visualisering och återhämtning. 

2. Säkerställ integrering av alla 

informationshanteringsprocesser. 
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Flöde 1. Information ska finnas tillgängligt så fort den skapas eller 

förvärvas. 

2. Säkerställ att informations- och stödprocesser sker på 

kortast möjliga tid. 

3. Rutiner och processer bör nås och utföras på enklast 

möjliga sätt. 

4. Minimera dubblering av information inom organisationen, 

olika avdelningar, hos kunder och leverantörer. 

5. Minimera mängden icke-aktuell information inom 

organisationen, olika avdelningar, hos kunder och 

leverantörer. 

6. Minimera dubbelarbete kring information inom 

organisationen, olika avdelningar, hos kunder och 

leverantörer. 

Drag 1. Information och ytterligare funktionalitet ska dras genom 

värdekedjan av kunden. 

2. För att underlätta ett drag måste gränssnitt, metoder och 

förfarande vara konsekventa genom hela organisationen. 

3. Minimera beroendet av IT-personal och programmerare för 

genomförandet och stöd lokala anpassningar för att främja 

delaktighet. 

Kaizen 

 

1. Regelbunden översyn av infrastruktur och processer. Även 

informationssystem, förändrings- och förbättringsprocesser 

för produkter eller tjänster. 

2. Stöd snabb implementering  och utbildning. Detta är tiden 

mellan systemets förvärv till fullständig implementation 

och integration. 

Tabell 1. Leanprinciperna utifrån ett informationshanteringsperspektiv 
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Informationens muda 

En omtolkning av TPS:s sju typer av slöseri görs på liknande sätt av Hicks för att 

sätta det i ett informationsperspektiv (Tabell 2). I detta perspektiv delas dessa 

typer mellan hanteringsorganisationen och informationsanvändarna. Detta då 

det i vissa fall inte har varit möjligt att relatera vissa typer av slöseri till båda 

kategorierna.  

 Lean produktion Informationshantering Informationsanvändare 

1 Överproduktion Flödesöverskott  

2 Väntan Flödesunderskott  

3 Överarbete Misslyckad efterfrågan  

4 Defekter Felaktigt flöde  

5 Transporter  Masskorrespondens 

6 Lagerhållning  Databaser och filarkiv 

7 Rörelser  Användarlicenser 

Tabell 2. Sju typer av slöseri utifrån ett informationshanteringsperspektiv 

Flödesöverskott avser den tid och de pengar som krävs för hantering av 

informationsöverskott. Förutom lagringskostnad ökar mängden information som 

ständigt söks igenom för att tillgodose organisationens informationsbehov. 

Resultatet kan vara allt ifrån att visualisering av informationen tar resurser ifrån 

andra mer väsentliga aktiviteter till att mjukvara slutar att fungera i väntan på 

svar ifrån servrar. Ett överskott där onödig information inkluderas kan grundas i 

en svag förståelse för kundvärdet av informationen (Hicks, 2007). 

Flödesunderskott innebär att information efterfrågas men kan inte levereras av 

en eller flera anledningar, exempelvis svårighet att finna aktuell information på 

grund av identifikationsproblem. Detta kan bero på en flera orsaker såsom 

undermålig klassificering, för stora informationsvolymer för vad systemet klarar 

eller liknande. Slöseriet syftar på den tid och de pengar som krävs för hantering 

av underskottet, för att identifiera vilken information som behöver flöda (Hicks, 

2007). 

Misslyckad efterfrågan avser processer eller information saknas vilket skapar en 

extra kostnad för att tillgodose behovet. Det kan vara att en viss funktionalitet 
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helt saknas eller att information om att funktionaliteten saknas. Letande efter 

dessa bidrar inte med värde och är således resursslöseri. På liknande sätt kan 

avsaknaden av dokument eller information om detta kräva att dokumenten 

måste skapas. Det kan vara allt ifrån manualer till avtal vilkas existens eller 

avsaknad måste belysas beroende på prioritet (Hicks, 2007). 

Felaktigt flöde syftar till flödet av felaktig information. Förutom avsaknaden av 

information kan även felaktig information innebära stora kostnader. 

Informationen måste verifieras och felaktigheter måste åtgärdas. Felaktig 

information som flödar i systemet stjäl även resurser ifrån den korrekta 

informationen och minskar tilltron till systemet. Resurser som används för att 

rätta felaktig information skulle mycket väl kunna användas för att skapa 

information eller stärka organisationens kärnverksamhet (Hicks, 2007). 

De sista tre typerna av slöseri relateras till användaren istället för till 

hanteringen på grund av informationens natur, exempelvis förflyttning av 

information sker ögonblickligen till skillnad mot en råvara i ett produktionsled. 

Däremot går det att dra paralleller ur ett användarperspektiv.  

I fallet med transport kan detta illustreras med onödig masskorrespondens vilket 

då syftar på skrivande och läsande snarare än själva sändningen. Den onödiga 

lagringen behöver nödvändigtvis inte orsaka direkta kostnader då lagringsmedia 

idag är relativt billigt. Slöseriet som detta däremot kan innebära är de ökade 

behandlingstiderna, flödesunderskott och flödesöverskott (Hicks, 2007). 

Användarlicenser syftar till de besparingar som oftast görs av företag i form av få 

mjukvarulicenser eller en liten grupp med viss behörighet. Det minskar den 

direkta kostnaden men orsakar ofta en väntan vid licensdatorer och onödig 

rörelse mellan arbetsstationer (Hicks, 2007). 

3.2 Information Lifecycle Management 

Information Lifecycle Management (ILM) syftar på hanteringen av information 

under hela dess livscykel utifrån ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv. 

Begreppet har definierats av The Storage Networking Industry Association 

(SNIA) som: ”De policies, processer, tillämpningar, tjänster och verktyg som 
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används för att säkerställa att det organisatoriska värdet av informationen läggs 

in linje med den mest relevanta och kostnadseffektiva infrastrukturen från det 

att informationen skapas tills den förkastas” (SNIA, The Storage Networking 

Association, 2011).  

Syftet med ILM är att upprätta en teknisk och organisatorisk infrastruktur för att 

optimera de värdeskapande flöden som olika informationsprocesser skapar i en 

organisation. ILM som begrepp är relativt nytt och är i dagsläget inte 

väldefinierat med avseende på de verktyg och metoder som krävs för att etablera 

denna infrastruktur. ILM består i nuläget av en samling industriella praxis för att 

hantera information inom organisationer med specifika förutsättningar och 

innefattar ingen allmänt vedertagen metodik för implementation. 

Forskningsfronten inom informationshantering fokuserar främst på hantering av 

information utifrån ett passivt perspektiv, det vill säga fokus på arkivering, 

lagring och återhämtning av information och betraktar inte problemen som 

uppstår i samband med ett livscykelperspektiv. 

3.2.1 Bakgrund 

ILM har utvecklats i ett dynamiskt samspel mellan teori och praktik. Det finns 

närliggande akademiska återkopplingar till Records Management (RM) som 

utgör den teoretiska bakgrunden men på grund av att denna teori är starkt 

förknippad med lagring, arkivering och underhåll har även andra 

kunskapskällor, såsom industriell praxis och erfarenhet, spelat en avgörande roll 

för utvecklingen av ILM. 

The Storage Networking Industry Association 

SNIA bedriver ett program som kallas The Information Lifecycle Management 

Initiative (ILMI) (SNIA, The Storage Networking Association, 2011). Detta 

program syftar till att belysa behovet av en väletablerad infrastruktur för att 

stödja informationsprocesser i större organisationer och påvisa nyttan av att 

anpassa organisationen efter en informationsintensiv verksamhet.  Programmets 

målsättning är att etablera en vedertagen definition av ILM genom att kombinera 

erfarenheter och kunskaper hos ledare ifrån relevanta industridomäner med 

tidigare teorier kring informationshantering, databasutveckling och 
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organisationsanpassning. Utöver detta är förhoppningen att skapa en global 

kunskapsbas och ett utbildningscenter för att stödja industriella aktörer i 

implementationen av ILM. 

Programmet inkluderar olika diskussionsforum för praktiserande aktörer för 

utbyte av erfarenheter och kunskaper. Utefter detta, med anknytning till visst 

akademiskt underlag, utformas enkla handböcker och riktlinjer för 

implementering och aktivt underhåll av ILM. Dessa tillämpningsförslag har 

dessvärre ett primärt fokus på implementering av tekniska system och bidrar 

inte med en generell bild av ILM som är helt oberoende av verksamhetsområde 

eller informationskategori. 

Records Management 

Records Management (RM) definieras som den process som avser att underhålla 

ett dokument tillhörande en specifik organisation från det att det skapas till dess 

att det förstörs (Wikipedia contributors, 2011). Den ursprungliga definitionen av 

RM innefattade endast principer som behandlade arkivering, lagring och 

förstörelse av information men med ett modernare perspektiv så inkluderas 

även hela livscykeln för dokumentet. RM är även definierat efter ISO 15489:2001 

som refererar till RM som: ”Det ledningsområde som ansvarar för effektiv och 

systematisk kontroll på skapande, kvittens, underhåll, användning och 

förkastning av dokument, inkluderat processerna för intagande och underhåll  av 

bevis för- och information om affärsaktiviteter och transaktioner i form av 

dokument” (International Organization for Standardization, 2011). Standarden 

definierar även begreppet dokument som ”information som har skapats, 

kvitterats och underhålls som bevis och information av en organisation eller 

person, i syfte att uppfylla lagliga kravställningar eller som underlag i 

affärstransaktioner”. Mer kortfattat kan definitionen av ett dokument beskrivas 

som ”bevis för en specifik händelse”.  

Dokument behöver inte vara fysiska utan kan även representeras av digitala 

dokument. Komplexiteten i att underhålla icke-fysiska dokumenttyper är 

betydligt större och kräver en teknisk infrastruktur för att underhålla. Digitala 

dokument kan till skillnad från fysiska dokument parallellt observeras på mer än 
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en plats (Gilliland-Swetland, 2005) och behöver således en teknisk infrastruktur 

som uppfyller juridiska och organisatoriska krav på säkerhet och tillgänglighet. 

RM har använts för att strukturera och hantera dokument med värdefull 

information, främst med juridiska och i viss utsträckning organisationsspecifika 

kravställningar, och syftar på just hantering av information inom en specifik 

kategori. Just denna begränsning har definierats tidigare (Gilliland-Swetland, 

2005) och på grund av detta begränsas även omfattningen av RM med avseende 

på juridiska, kulturella och historiska aspekter.  

3.2.2 ILM som strategisk process 

ILM uppfattas ofta felaktigt och jämställs med tekniskt fokuserade processer som 

Data Management (DM) och Records Management (RM) (Petrocelli, 2005). ILM 

är egentligen en strategisk process som avser att hantera en organisations 

informationstillgångar (Petrocelli, 2005). Utöver detta är syftet med ILM att 

strategiskt anpassa en organisations informationhanteringsprocess för att 

generera långsiktigt värde genom att denna läggs i linje med den tekniska och 

organisatoriska infrastrukturen. Den huvudsakliga skillnaden är att ILM utgår 

ifrån ett strategiskt perspektiv och innefattar hanteringen av generell 

information och inte endast specifika dokumenttyper eller datakluster. Här blir 

även distinktionen mellan data och information relevant för att klargöra 

skillnaden; data saknar definierad struktur och kan inte direkt valideras medan 

information är en samling data eller datakluster i en specifik kontext och kan 

således valideras. RM och DM kan ses som underliggande processer som 

inkluderas i ILM-strategin men ska inte anses indirekt innefatta de processer 

som integrerar informationshanteringen med organisationens tekniska och 

organisatoriska infrastruktur. 

ILM som strategi syftar till att generera organisatoriska policies som i sig ska 

utgöra underlag för upprättningen av riktlinjer för att hantera informationen ur 

ett livscykelperspektiv. Utefter detta kan organisationer sedan fokusera resurser 

på de processer som anses vara mest värdeskapande. Därmed kan 

organisationen lättare hantera informationen med avseende på användbarheten 

i specifika livscykelsstadier och infrastrukturdomäner.  
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3.2.3 Informationslivscykeln 

För att implementera en ILM-strategi måste en organisation betrakta 

information som en enhet med begränsat värde kopplat till dess livstid. Ett 

naturligt sätt att angripa detta är att utgå ifrån ett livscykelperspektiv där varje 

stadie implicerar särskilda egenskaper för informationen. 

ILM betraktar information under fem huvudsakliga stadier i livscykeln: 

skapande, distribution, användning, underhåll/lagring samt radering (Figur 5). I 

var och ett av dessa stadier betraktas informationen som en unik enhet med 

inneboende organisatoriskt värde.  

Värdet för en specifik informationsenhet kan således variera mellan de olika 

livscykelstadierna.  

Skapande Distribution Användning Underhåll Radering

  

Figur 5. Informationslivscykeln med livscykelstadier (SNIA, The Storage Networking Association, 2011) 

Skapande avser när informationen för första gången genereras eller när tidigare 

befintlig information uppdateras eller kopieras och således genererar ytterligare 

en informationsenhet. Detta stadie utgör början av livscykeln för 

informationsenheten. I detta stadie klassificeras även informationen utefter 

särskilt valda variabler som är relevanta för organisationen i kommande stadier. 

Distribution avser spridningen av informationen inom det befintliga 

informationssystemet och kan ske fysisk eller digitalt, beroende på 

informationstypen. Distributionsstadiet avser alltså specifikt den distribution av 

informationen som är nödvändig för att informationen ska kunna användas för 

dess ämnade syfte.  

Användning avser den faktiska användningen av informationen inom 

organisationen, exempelvis användning av informationen som beslutsunderlag, 

bevis eller komponent. I regel är det efter detta stadie som informationens värde 

minskar avsevärt - givetvis beroende på typ och sammanhang.  
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Underhåll avser främst lagring och arkivering av informationen efter det att den 

har använts. Beroende på informationstyp, fysisk eller digital, ser detta stadie 

mycket olika ut. För digital information innefattar detta stadie främst tekniskt 

komplexa lösningar, exempelvis upprättandet av databaser för lagring och 

processer för återhämtning och återvinning av information. Övriga processer för 

generellt underhåll av informationen kan exempelvis inkludera omvärdering av 

inaktiv och aktiv information. Underhåll av information utgör den största delen 

av ILM och är även det stadie som är mest resurskrävande. Lagringen av 

information utifrån ett ILM-perspektiv sker ofta hierarkiskt med avseende på 

informationens organisatoriska värde och prioriteras med särskilda krav på 

återhämtningstid, tillgänglighet och säkerhet. 

Radering avser det stadie där informationen förstörs eller kastas bort på grund 

av dess bristande organisatoriska värde. Detta sker när informationen har 

förbrukat sitt ursprungliga värde som fastställs genom klassificeringsprocessen 

och anses vara inaktiv och inte längre användbar. Om informationen av juridiska 

eller andra regulativa skäl inte får förstöras skickas informationen lämpligtvis till 

en extern förvaltningsinstans; för digital information kan detta vara ett data-

warehouse. 

3.2.4 Klassificering och värdering av information 

En viktig del av ILM är klassificering av information (SNIA, The Storage 

Networking Association, 2011) (Gustavsson H. , 2011). Klassificeringen av 

informationen är till för att upprätta riktlinjer för hur informationen bör förhålla 

sig till organisationens infrastruktur, användare samt övriga intressenter med 

avseende på tillgänglighet, säkerhet och relevans. Klassificering av information 

ligger även till grund för att förhindra att organisationer får ett okontrollerad 

mängd av information som inte tillför värde till organisationen i och med en 

ickedefinierad kontextuell koherens: ”Det handlar mycket om att knyta kontext 

till informationen. Det är kanske inte så viktigt över kort tid när man kan 

överblicka informationen men väldigt viktigt över tid” (Gustavsson H. , 2011). 

Lämpligtvis bör informationen således alltid klassificeras utefter de variabler 

som anses mest relevanta ur ett organisatoriskt perspektiv, det vill säga de 

variabler som kan identifiera värdet av information för organisationen, särskilt 
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med avseende på framtida användning (Gustavsson H. , 2011). Detta är för att 

säkerställa att informationen läggs i linje med verksamheten med avseende på 

tillgänglighet, prioritet, säkerhet och användbarhet.  

Ett av de huvudsakliga syftena med klassificering av information, i enighet med 

tidigare, är prioritering av information för anpassning av underhållsprocessen. I 

klassificeringen prioriteras informationen utefter de variabler som ansetts mest 

relevanta för användaren. Detta är delvis för att kunna anpassa infrastrukturen 

till informationen. En typisk riktlinje för klassificeringen är hur länge 

informationen håller sig aktiv och är relevant för användaren. Information anses 

vara aktiv så länge den i egenskap av organisatorisk tillgång kan tillföra värde till 

organisationen. Inaktiv information är således information som inte har något 

inneboende organisatoriskt värde och inte längre är brukbart av en potentiell 

kund eller användare. 

Exempel på olika parametrar som information kan klassificeras efter är: 

 Filtyp: kategorisera informationen efter exempelvis filtyp, dokumenttyp 

eller format. 

 Användningsområde: vilken organisatorisk funktion eller avdelning som 

informationen är relaterad till. 

 Kontext: ett hänsynstagande till innehållet och vilket kontext information 

kan relateras till. Detta är komplext eller subjektivt och är snarare ett 

derivat ur övriga klassificeringsvariabler samt historik. 

 Livslängd: estimerad tid för hur länge informationen kommer vara 

relevant för organisationen (aktiv). 

 Antal potentiella användningskällor: hur många instanser, individer 

eller processer behöver informationen som underlag för verksamheten. 

 Säkerhet: vilka krav ställs på säkerhet för informationen. 

 Tillgänglighet: vilka krav ställs på tillgängligheten för informationen. 

Detta går ofta ihop med säkerhetskraven samt användningsområdet. 

 Tid för återhämtning: vilka krav ställs på tid för återhämtning av 

informationen. 
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 Kvalitet: krav på kvalitet av informationen. Lättast tillämpbart på 

information i form av bilder. 

Dessa parametrar kan variera oerhört beroende på vilken typ av information 

som ska klassificeras. Viss typ av information kan kräva betydligt mer och annan 

mindre beroende på organisationens behov och legala- eller tekniska 

restriktioner. 

I klassificeringsprocessen ingår att definiera så kallade Service Level Objectives 

(SLO) för informationen (SNIA, The Storage Networking Association, 2011). 

Dessa målsättningar bestämmer specifikt vilka krav som ska ställas på 

hanteringen av informationen och tjänster som tillhandahåller den, det vill säga 

hur organisationens informationssystem ska prestera och förhålla sig gentemot 

användaren. Utefter de SLO som definierats upprättas sedan så kallade Service 

Level Agreements (SLA) som beskriver och utgör riktlinjer för hur informationen 

ska förhålla sig till organisationen, användare eller etablerad IT-infrastruktur 

(SNIA, The Storage Networking Association, 2011). Mer exakt syftar ett SLA till 

att definiera parametrar för Quality of Service (QoS) vilket är överenskommelser 

gällande egenskaper för tjänsten eller produkten ifrån en leverantör till en kund 

(Ludwig, Keller, Dan, & King, 2003).  I fallet för ILM kan detta betraktas som ett 

kontrakt mellan informationssystemet (inkluderat dess organisation och 

tekniska infrastruktur) och användaren av informationen. Kontraktet beskriver 

alltså hur specifika informationsklasser och underliggande tillhandahållande 

tjänster kommer att förhålla sig till användaren. Det kan alltså betraktas som en 

formalisering av SLO för att säkerställa att de upprättade riktlinjerna och 

kravställningarna alltid uppfylls. 

Flera olika SLA kan således upprättas beroende på krav och behov ifrån 

användaren och inkluderar de SLO som är relevanta i sammanhanget (Figur 6). 
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Figur 6. Upprättandet av Service Level Agreements utifrån klassificering och Service Level Objectives, tolkat av (SNIA, The 
Storage Networking Association, 2011) (Ludwig, Keller, Dan, & King, 2003) 

I och med att informationsenheternas värde förändras mellan de olika stadierna 

i livscykeln bör det ske en omvärdering av informationen i respektive 

informationsklass efter respektive stadie. En typisk värderingsprocess är att se 

till informationens usage-over-time (användningsfrekvens) som hittills har 

uppnåtts och värdera informationen inom varje klass utefter detta (Chen, 2005). 

Den kontinuerliga värderingen av information ska ligga till grund för 

informationens prioritering i infrastrukturen.  

En förutsättning för att informationens värde förändras är att informationen 

förändras på något sätt. Petrocelli (Petrocelli, 2005) föreslår sex stycken 

huvudsakliga förändringar som information kan utsättas för: 

 Föråldring: Informationens tidsålder ökar successivt. 

 Kopiering: Det uppstår en ytterligare källa som är kopplad till 

informationsenheten. 

 Flytt: Informationens placering förändras. 

 Transformation: Informationsklassen har förändrats, exempelvis 

förändring av filtyper och format. 

 Förhållande: Informationens förhållande till en annan informationsenhet 

har förändrats, tagits bort eller lagts till. 

 Innehåll: Informationens innehåll har förändrats. 

Om informationen utsätts för någon av dessa förändringar bör det åberopas ett 

ställningstagande till informationens nya tillstånd, som exempelvis omvärdering 

(Petrocelli, 2005). 
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Värderingsprocessen ska ta hänsyn till hur informationen är klassificerad. Det 

finns givetvis tekniska begränsningar att inkludera alla dessa händelser. Därför 

är en värderingsprocess som utgår ifrån användningsfrekvens lättare att 

implementera (Chen, 2005). Dessutom bör alltid hänsyn tas till 

organisationsspecifika kravställningar på vad som anses vara relevant och 

värdefullt och tidsaspekten är ofta det lättaste att automatisera (Chen, 2005). 

Svårigheten med automatisering av klassificeringen ligger i att det ofta krävs 

mänskliga resurser för att avgöra dokumentens kvalitet och möjliga användare 

då detta inte sällan är kraftigt subjektiva i relation till dess syfte. 

3.2.5 Hierarkisk lagring av information 

Den delen som oftast förknippas med begreppet ILM är lagringen av 

informationen utifrån ett prioriteringsperspektiv med hjälp av teknisk 

infrastruktur. Även om ILM innefattar betydligt mer än bara lagring av 

information anses detta fortfarande vara det mest relevanta för organisationen 

att fokusera på (Zhao, Li, & Zeng, 2008). Detta är det stadie i livscykeln där 

resultat av förbättringar är lättast att kvantifiera med avseende på faktisk 

kostnad, tider för återhämtning och volym. Lagring av information utifrån ett 

ILM-perspektiv bör alltid ske hierarkiskt med avseende på informationens 

prioritet i organisationen. Informationen prioriteras utefter den klassificering 

och värdering som gjorts enligt de variabler som ansetts vara mest relevanta och 

säkerställer att informationen ligger i linje med de värdeskapande processerna i 

organisationen.  

Denna prioritering bestämmer sedan hur informationen hierarkiskt är placerad i 

den tekniska infrastrukturen. Placeringen bestämmer åtkomsttid, säkerhetsnivå 

och tillgänglighet (och eventuell anknytning till övriga SLO) för informationen 

genom att fysiskt prioritera informationen på snabbare och mer lättillgänglig 

lagringsmedia med särskilt upprättade styrfunktioner. Denna metod kallas 

Hierarchical Storage Management (HSM) och innebär alltså en hierarkisk 

strukturering av olika lagringsmedier, placerade med avseende på dess 

respektive prestanda (Figur 7). 
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Figur 7. Modell för ett HSM-system för att kontrollera lagring, tolkat av (Avrin, Andriole, Yin, Gould, & Arenson, 2002) (Zhao, 
Li, & Zeng, 2008) 

Antalet nivåer i den hierarkiska infrastrukturen samt prestandan för 

lagringsmedia i respektive nivå bestäms av organisatoriska faktorer. Dessa 

faktorer kan innefatta bland annat krav på tid för återhämtning, 

säkerhetsaspekter, informationsvolym samt de variabler som används vid 

klassificering av informationen.  

Syftet med en hierarkisk strukturering av information är att optimera 

återhämtningsprocesser, minimera kostnader för lagring samt anpassa 

tillgängligheten (Avrin, Andriole, Yin, Gould, & Arenson, 2002). Informationen 

som prioriteras högt hamnar högst upp i hierarkin på effektiv lagringsmedia med 

bred tillgänglighet och snabb återhämtningstid medan information som anses 

vara inaktiv eller prioriteras lägre lagras på mer kostnadseffektiv media. 

Prioriteringen ligger även till grund för övrig resursallokering som exempelvis 

säkerhet och integritet. Denna struktur förutsätter en effektiv 

klassificeringsprocess där organisationen prioriterar informationen utefter rätt 

variabler.  
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Informationen migreras successivt till lägre prioritetsnivåer i samband med att 

dess organisatoriska värde minskar. För att illustrera effekten av HSM ses ett 

enkelt exempel hur detta kan minimera kostnader för lagring (Tabell 3). Det är 

viktigt att även betänka den möjliga prestandaökningen då den information som 

prioriterats högst nu lagras på högeffektivt media. 

Utan klassificering 

Informationsklasser Värde  / prioritering Informationsvolym, TB Informationsvolym, andel 

All information ej def 50 100% 

    

    Med klassificering 

Informationsklasser Värde  / prioritering Informationsvolym, TB Informationsvolym, andel 

Klass 1 1 5 10% 

Klass 2 2 15 30% 

Klass 3 3 30 60% 

    

    Resultat 

Lagringsnivåer Kostnad per TB Utan Tiered Storage (HSM) Med Tiered Storage (HSM) 

Tier 1 10 0 50 

Tier 2 5 250 75 

Tier 3 1 0 30 

Total kostnad   250 155 

  

Tabell 3. Exempel på hur HSM påverkar det slutliga kostnaden för lagring. 

3.2.6 Strategisk integration av infrastruktur 

Den strategiska målsättningen med ILM, enligt tidigare, är delvis att integrera 

existerande affärsprocesser med företagets tekniska och organisatoriska 

infrastruktur. En organisations IT-infrastruktur är en avgörande och 

begränsande faktor för organisationens operationella verksamhet (Alter, 2002) 

och detta stärker behovet av en ILM-strategi. Digitala informationssystem 

kommer alltid att utgöra en del av IT-infrastrukturen och bör betraktas som 
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tekniskt intensiva. Förutsatt att de informationssystem som finns i en 

organisation är IT-baserade finns det ett antal riktlinjer för dessa anpassningar.   

En organisations IT-infrastruktur är de tekniska och organisatoriska resurserna 

som används för att bygga upp, handha och underhålla de informationssystem 

som inkluderas i organisationens informationssystemsarkitektur (Alter, 2002). I 

och med att utvecklingen av en organisations IT-infrastruktur utgår ifrån ett 

organisatoriskt behov så styr existerande affärsprocesser omfattningen av och 

innehållet i den tekniska infrastrukturen. Men på grund av tidskraven för 

implementation av förändringar eller generell utveckling i den tekniska 

infrastrukturen så bör även de existerade affärsprocesserna anpassas till denna 

utveckling (Alter, 2002). Interna styrkor och svagheter i den operationella IT-

verksamheten måste alltså ha en inverkan på den strategiska utvecklingen av 

såväl IT som organisationens övriga verksamhet. Integrationen av den tekniska 

infrastrukturen och affärsverksamheten måste ske i ett dynamiskt samspel 

(Figur 8). 

Enligt målsättningen med ILM så måste en organisation anpassa sin 

affärsverksamhet med dess ingående processer till de värdeskapande flödena. 

Viktigt är då att veta vilka faktorer som tillsammans utgör värdekedjan ur ett 

tekniskt perspektiv.  

Enligt Alter (Alter, 2002) finns tre huvudsakliga element som tillsammans utgör 

värdekedjan för en organisations IT-infrastruktur: 

 Organisatorisk infrastruktur: IT-personal, underhållsinstanser, konsulter 

och specialister. 

 Informationsinfrastruktur: infrastruktur för lagring av information, 

exempelvis interna och externa databassystem. 

 Teknisk infrastruktur: tekniska nätverk, intranät och meddelandesystem. 

Dessa element bör även vara organisationens främsta fokus i integrationen av 

affärsprocesserna och utvecklingen av IT-infrastrukturen. Alla ingående faktorer 

i dessa element (personal, databaser och nätverk) måste innefattas i den 
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strategiska utvecklingen av ett organisatoriskt informationssystem för att 

säkerställa långsiktigt värdeskapande. 

Organisationsmål, 
möjligheter och 

strategi

IT-infrastruktur och 
processer

Strategisk utveckling

Integration av värdekedja

 IT-personal
 Experter
 Konsulter

 Hierarkisk 
lagringsstruktur

 Externa databassystem

 Interna nätverk
 Meddelandesystem
 OS och delad mjukvara

Organisatorisk infrastruktur

Informationsinfrastruktur

Teknisk infrastruktur

Värdekedjan för 
IT-infrastruktur

 

Figur 8. Intregration av IT-infrastruktur utefter organisationens förutsättningar och strategi (Alter, 2002) 

Teorikapitlet belyser de viktigaste aspekterna ifrån de båda teorierna Lean och 

ILM och definierar den teoretiska utgångspunkt som den vidare studien bygger 

på. Denna grund ska ta tillvara på de likartade delmål och synergieffekter som 

kan fås genom kombinationen av Lean och ILM. Syftet är att tillsammans med 

den följande empiriska fallstudien förankra teorin i behoven för en aktiv 

organisation. 

4 Empiri 

Detta kapitel går igenom den fallstudie som gjordes på Bild- och 

Funktionsregistret (BFR). Fallstudien genomfördes under tre dagar vid två 

tillfällen på plats i Göteborg. Informationen som presenteras har tillhandahållits 

genom BFR, vid ett antal intervjuer men även vid ett besök på Sahlgrenska 

Universitetssjukhusets radiologiska avdelning. I första delen av kapitlet 

presenteras det nuvarande informationshanteringssystemet och de processer 

som anses vara relevanta för studien i helhet. 

4.1 Bild- och Funktionsregistret 

BFR är en central informationslagringsinstans för Västra Götalandsregionen. 

Syftet med BFR är att centralisera den information som skapas på olika 

vårdenheter runt om i regionen, exempelvis Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

(SU), Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Skaraborgs Sjukhus (Skas) och NU-

sjukhusgruppen (NU). Denna information innefattar främst radiologisk 
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information såsom röntgenbilder och magnetröntgenbilder. Syftet med denna 

funktion är även att samtlig information ska finnas tillgänglig för alla 

vårdenheter för att underlätta diagnostisering och vård av patienterna. Om 

exempelvis ett sjukhus har genomfört en framgångsrik behandling av en patient 

där röntgen ingick som delprocess har övriga sjukhus möjlighet att tillgodogöra 

sig den information som skapades och användes för att framgångsrikt behandla 

sina egna patienter. Förhoppningen är att så fort en radiologisk undersökning 

har gjorts ska resultaten av denna läggas i en central lagringsenhet som förvaltas 

av BFR. Informationen ska alltså finnas tillgänglig för samtliga vårdenheter för 

att säkerställa att värdet av informationen används på ett optimalt sätt och inte 

begränsas till en separat instans. BFR ska även underlätta behandling av 

patienter som förflyttas ifrån en vårdinstans till en annan då informationen som 

behövs vid behandling lagras centralt. Detta förhindrar viss redundans i 

behandlingsprocessen och sparar mycket tid och resurser för den vårdinstans dit 

patienten har förflyttats. 

4.1.1 Organisatorisk struktur 

BFR är organisatoriskt placerat direkt under Västra Götalandsregionen jämsides 

sjukvårdsgrupperna, SU, Säs, NU och Skas. I nuläget bedrivs verksamheten i BFR 

av två personer som tillsammans innehar 1,25 tjänst (Edgren, 2011) och är i sin 

tur styrt av Västra Götalandsregionen.  BFR används enligt tidigare av 

vårdenheterna i regionen och utgör således en funktion för en mängd olika 

intressenter, däribland radiologer och läkare. Det är alltså läkare, radiologer och 

patologer som använder informationen som BFR förvaltar och syftet för detta 

kan variera. Syftet med informationen beror ofta på vilken typ av användare det 

är och ställer olika krav på tillgängligheten. För praktiserande läkare, radiologer 

och patologer används informationen primärt för att vårda patienter medan 

samma information kan användas parallellt för forskning. Diagnostisering och 

kliniskt arbete ställer andra krav på informationen än exempelvis det arbete som 

sker i ambulanser eller på en akutmottagning. På andra sidan livscykeln för 

informationen finns andra användare såsom sköterskor som verifierar 

informationen vid dess skapande.  
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4.1.2 Nuvarande informationshantering 

Detta avsnitt baseras på observation av nuvarande organisation och 

informationshantering, organisationsspecifika dokument och även till stor del på 

intervjuer av personal som på olika nivåer är involverade i hanteringen. Lars 

Lindsköld, Mikael Wintell, Torbjörn Westman, Staffan Gustavsson och personal 

på Sahlgrenska Universitetssjukhusets radiologiska avdelning är exempel på 

personer som intervjuats.  

DICOM: Digital Image and Communications in Medicine  

Informationen som för närvarande hanteras av BFR är till stor del bilder med 

tillhörande textbaserad information. Dessa hanteras genom användandet av ett 

internationellt standardformat, Digital Image and Communications in Medicine, 

DICOM (Wintell, CIO/CTO, 2011). Valet av format har grundats i leverantörernas 

anpassning men även möjligheten att kunna dela information med andra 

liknande instanser (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

DICOM är en standard för hantering av bilder och information inom sjukvård. 

Den baserades på en tidigare men mindre accepterad standard, ACR/NEMA 300 

och togs fram under början på 90-talet i ett samarbete mellan American College 

of Radiology (ACR) och National Electrical Manufacturers Association (NEMA). 

Syftet var bland annat att frigöra vårdenheter ifrån de leverantörsspecifika 

formaten vilka hämmade informationsutbyten inom verksamheter (National 

Electrical Manufacturers Association, 2010). 

I DICOM-standarden kan bilder från sjukvården lagras enskilt eller tillsammans 

för att få sekvenser av information. Dessa kan lagras okomprimerat eller genom 

användandet av ett antal accepterade komprimeringsformat. DICOM tillåter även 

att text lagras i samma objekt som bilder och definierar ett mycket stort antal 

standardiserade etiketter eller taggar (från engelskans ”tag”). Ett visst antal av 

dessa taggar är obligatoriska medan majoriteten är frivilliga. Detta upplägg 

medför fördelar då organisationer själva kan välja att ta med vissa och utesluta 

andra taggar. Standarden underhålls av NEMA och som versionsbenämning 

används referens till årtalet för fastställandet, exempelvis ”2001 års version av 

DICOM” (National Electrical Manufacturers Association, 2010). 
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Centraliserad lagring 

När en uppsättning DICOM-bilder skapats på en vårdenhet ska dessa lagras på 

BFR för att möjliggöra utbyte med andra sjukhus i regionen. Detta då majoriteten 

av radiologisk verksamhet bygger på att hitta förändringar vilka kräver en viss 

historik. Ett vanligt förfarande är att nytagna bilder jämförs med bilder tagna vid 

tidigare tillfällen. BFR möjliggör att denna historik finns tillgänglig på ett snabbt 

och effektivt sätt. Tidigare metodik grundade sig i att sjukhusen fick begära ut 

informationen från de sjukhus som tidigare eventuellt behandlat patienten. I 

många fall innebar detta att den sändande vårdenheten skickade information på 

en CD- eller DVD-skiva tillsammans med patienten i ambulans eller taxi. 

Informationen skapades då av den sändande vårdenhetens IT-system som inte 

alltid var detsamma som den mottagande vårdenhetens. Detta ställde höga krav 

på enskilda läkare och sjuksköterskor då dessa var tvungna att hantera många 

olika format och med olika mjukvaror för att ta del av informationen. 

Värdekedjan 

Informationens väg genom verksamheten ser olika ut beroende på vilket sjukhus 

i regionen som studeras. SU har den högsta nivån av integration i regionen och 

får här stå modell för informationsflödet (Figur 9). Detta startar när en patient 

remitteras från en patolog till en radiolog. Radiologen beslutar om vilken 

undersökning som ska utföras och vilken frågeställning som undersökningen ska 

koncentreras runt. När detta är gjort skickas patienten och en arbetslista 

innehållande instruktioner till bildtagningen, exempelvis datortomografi 

(DT/CT). Efter bildtagningen granskas alla DICOM-bilder av en sjuksköterska 

med avseende på kvalitet och att korrekt information bifogas. Information såsom 

personuppgifter och andra automatiserade etiketter tillförs av en mjukvara, 

Quality Control (Q/C) och en eventuell komplettering görs om det bedöms 

nödvändigt. Om en bild godkänns markeras den som verifierad i en av två nivåer, 

”akutverifikation” och ”labverifikation”. Akutverifikation innebär att 

bedömningen får en högre prioritet hos radiologen i brådskande fall medan 

labverifikation är en lägre prioritering för icke brådskande bedömningar.  

När samtliga bilder kontrollerats laddas dessa direkt upp till BFR följt av att en 

kopia lagras på ett lokalt system kallat Picture Archiving and Communication 
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System (PACS) för att minimera påfrestningen på infrastruktur. Den lokala 

kopian på PACS används för att göra en bedömning av en radiolog som skriver 

ett utlåtande. Utlåtandet lagras som ett separat objekt med hänvisning till 

bildinformationen i PACS och därefter hos BFR.  

Patolog RadiologRemiss DT/CT Q/CArbetslista

Komplettering

Regelverk

BFR

PACS
Svar Utlåtande

Patient

 

Figur 9. Värdekedjan för det existerande informationssystemet kopplat till BFR (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

Detta hanteringssätt skiljer sig mycket åt inom regionen där vissa vårdenheter 

själva lagrar informationen lokalt under en längre tid innan de därefter skickar 

den till BFR och görs tillgänglig för resterande enheter. 

Klassificering 

Under hela värdekedjan bearbetas bildernas taggar för att uppfylla de krav som i 

slutändan ställs av BFR. Kraven är indelade i flera lager som tillsammans bygger 

en komplett regeluppsättning för den aktuella typen av information. De mest 

grundläggande reglerna ställer krav på de taggar som är obligatoriska enligt 

DICOM men med en viss modifikation anpassat för svenska förhållanden. Vidare 

finns ett lager som är specifikt för verksamheten och slutligen en stor mängd 

frivilliga taggar där verksamheter själva kan bestämma vilka de anser sig behöva 

eller komma att behöva. Alla informationspaket måste uppfylla den 

grundläggande samlingen och därefter den verksamhetsspecifika kravställning 

som ska motsvara de informationsbehov som den gemensamma verksamheten 

har. Inom radiologin innebär detta exempelvis vilken röntgenmaskin som 
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använts vilket möjliggör statistik kring exempelvis användning och 

servicebehov.  

Denna kravställning utvärderas årligen i samarbete med delar utav Västra 

Götalandsregionen för att tillåta en viss följsamhet gentemot sjukvårdens 

utveckling. Vid utvärderingen av regelverket granskas de nuvarande 

regeluppsättningarna och regler kan flyttas uppåt eller nedåt i regelhierarkin 

alternativt att helt nya regler läggs till. 

När samtliga bilder utvärderats av en radiolog kommenterar denne bilderna 

med information om något fynd har funnits eller inte. Hur detta görs är 

individuellt och varierar från att anteckna en nolla i protokollet till att skriva en 

utförlig rapport. Andra exempel på generella krav är patient-ID, datum, 

personnummer och namn. 

Lagring 

När informationen uppfyller alla nivåer av krav lagras den på BFR. Lagringen 

görs på en lagringsserver uppdelad i ett antal utrymmen som vardera sjukhus i 

regionen förfogar över. Servern har ingen funktionalitet utöver lagring. På 

lagringsnivå är de fysiska diskarna strikt avskilda och ingen åtkomst tillåts 

mellan dem. På en högre applikationsnivå ligger sedan ett virtuellt lager som 

kontrollerar åtkomsten mellan de fysiska lagringscellerna så att övriga sjukhus 

kan ta del av informationen (). Detta upplägg möjliggör ett tydligt ägande av 

informationen vilket krävs av nuvarande eller representerar ett framtida krav 

från myndigheter. 
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Figur 10. Lagringsstruktur i BFR (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

4.2 Huvudsakliga problem 

Även om det övergripande syftet med BFR har uppfyllts så har vissa 

målsättningar inte fullt realiserats. Det finns några huvudsakliga problem som 

har begränsat BFR:s funktion som centralt informationssystem. Enligt tidigare 

har målsättningen med BFR delvis varit att upprätta ett centraliserat 

informationsarkiv innehållande radiologisk information ifrån samtliga sjukhus 

och vårdenheter i Västra Götalandsregionen. Syftet ska vara att kunna erbjuda 

fungerande och effektiv vård åt patienter oberoende geografisk 

behandlingspunkt. Med detta menas mer ingående att informationen rörande 

patienten ska vara lika lättillgänglig för alla vårdenheter oavsett var patienten 

ursprungligen behandlades. Detta möjliggör då att en patient kan förflyttas 

mellan olika vårdenheter utan att information behöver skickas emellan på ett 

ineffektivt sätt. Följande problem har dock i viss mån begränsat denna 

funktionalitet och måste beaktas om BFR ska kunna uppfylla målsättningarna 

med centraliseringen av information inom Västra Götalandsregionen. 

4.2.1 Bristande användning av BFR 

Trots den till synes klara funktionen så används inte BFR av samtliga 

vårdenheter för det ämnade syftet. Detta berör främst mindre vårdenheter som 

sällan har kompetens och kapacitet att ta emot patienter för 

specialbehandlingar. I och med detta behöver de sällan extrahera information 

som lagts in i BFR av övriga vårdenheter eftersom den lokala vården sköts med 
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interna system och sällan behöver ta hänsyn till längre patienthistorik. Det är 

oftare dessa mindre vårdenheter skickar sina lokala patienter till större 

vårdenheter för att få dessa specialbehandlingar utförda. Informationen ifrån 

dessa mindre vårdenheter skickas därför till BFR betydligt mer sällan och i 

större kluster än vad som generellt efterfrågas. Detta bidrar i sin tur till att 

övriga vårdenheters användning av BFR begränsas då tillgängligheten indirekt 

hämmas. 

Utöver detta finns även en undermålig utbildningsnivå bland personal som 

använder sig av systemen som är kopplade till BFR (Edgren, 2011). Detta bidrar 

även till att användningen av BFR begränsas avsevärt eftersom det finns en 

tveksamhet och osäkerhet huruvida funktionaliteten i BFR används korrekt och 

till rätt syfte. 

4.2.2 Tekniska begränsningar 

Det uppstår även problem när mindre vårdenheter ska skicka lokala patienter 

för behandlingar på större vårdenheter. Dessa problem är främst relaterat till 

tiden det tar för att skicka informationen till BFR från de lokala systemen. Det är 

i flera fall, där både patient och information måste förflyttas akut, som det går 

snabbare är flytta informationen fysisk med transport istället för att använda det 

lokala systemet i samverkan med BFR (Westman, 2011). I och med detta finns 

även en ovilja att använda systemet för informationsdistribution. Detta är främst 

problem som härleds till tekniska begränsningar mellan system på 

vårdenheterna och BFR (Wallberg, 2011). 

4.2.3 Växande informationsvolymer 

BFR ser även ett långsiktigt problem med växande informationsvolymer 

(Wintell, CIO/CTO, 2011). I och med att teknologin ständigt utvecklas medför 

detta även en ökad produktion av information, särskilt inom radiologi. För 

exempelvis magnetröntgen ökar antalet bilder som tas i linje med utvecklingen 

av den tekniska utrustningen vilket direkt påverkar den totala 

informationsvolymen som produceras för en undersökning. En annan anledning 

till att BFR anser att informationsvolymerna måste behandlas effektivare är på 

grund av deras nuvarande avtal med underleverantörer. Avtalen som rör 
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lagringen av informationen är tidsbegränsad där kostnaden delvis beror av hur 

stora informationsvolymer som finns lagrat i systemet. Kostnaden för lagringen 

är kraftigt kopplad till informationsvolymen som finns i systemet i början av 

varje påbörjad avtalsperiod. För att således inte detta ska bli ohanterligt över tid 

behövs en effektivare hantering av dessa kontinuerligt ökande 

informationsvolymer som produceras. 

4.3 Långsiktiga målsättningar 

De generella långsiktiga målsättningar som BFR vill uppnå innefattas av en 

effektivare informationshantering sett till lagring och användbarhet (Wintell, 

CIO/CTO, 2011) (Lindsköld, 2011). Mer specifikt är målsättningen att säkerställa 

att den information som de operationella intressenterna brukar ska distribueras 

effektivt, visualiseras med högsta relevans samt underlätta samverkan mellan 

vårdenheter inom Västra Götalandsregionen. Utöver detta är även målsättningen 

att säkerställa en effektiv lagringsstruktur för att hantera de växande 

informationsvolymer som medförs genom utvecklingen av teknisk utrustning 

och infrastruktur. Dessa målsättningar kan relateras till några av de tidigare 

identifierade problemen men sträcker sig även till de möjligheter som 

organisationen med dess nuvarande infrastruktur kan erbjuda.   
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5 Analys 

Detta kapitel avser att analysera resultatet ifrån litteraturstudien och den 

empiriska studien av verksamheten för BFR. Inledningsvis analyseras de 

problem och möjligheter som finns inom organisationen. Dessa härleds till  

eventuella orsaker och potentiella teorier för att hantera liknande problem. 

Därefter belyses även de främsta fördelarna med BFR:s organisation och 

infrastruktur och slutligen integreras BFR:s förutsättningar med det teoretiska 

underlaget som skapats genom litteraturstudien.  Sammantaget integrerar 

analysen de två ursprungliga teorierna kring Lean och ILM för att skapa 

konceptuella riktlinjer för implementation av en Lean ILM-strategi utefter 

förutsättningarna identifierade i fallstudien.  

5.1 Analys av problem 

De främsta problemen med det nuvarande informationshanteringssystemet kan 

härledas till tidigare genomgång av det teoretiska underlaget. Många av de 

problem hela systemet, inkluderat BFR och vårdinstanserna, ställs inför kan 

relateras till en avsaknad av en klar informationshanteringsstrategi som 

inkluderar samtliga organisatoriska funktioner. I denna sektion görs en analys av 

de främsta problemen och potentiella orsaker till dessa utefter en teoretisk 

grund. 

5.1.1 Bristande användning av BFR 

Den bristande användningen av BFR på vårdinstanserna som beskrivs i sektion 

4.2.1 kan härledas till en missuppfattning av syftet och målsättningen med BFR 

som funktion. Detta berör främst de mindre vårdinstanser som sällan använder 

BFR som informationskälla i behandlingsprocessen för en patient. Just detta är i 

sig en av de huvudsakliga orsakerna till den bristande användningen; de mindre 

vårdinstanserna ser inte syftet med att använda BFR som centralt 

informationsarkiv. Det finns helt enkelt ingen potentiell vinst för dessa instanser 

med att använda BFR gällande produktivitet eller effektivitet. För de patienter 

som dessa vårdinstanser behandlar finns all information som efterfrågas i 

instansens lokala PACS.  
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Det finns två huvudsakliga anledningar till att funktionen för BFR inte har 

klargjorts för dessa vårdinstanser; antingen finns inte tillräcklig funktionalitet i 

systemet eller har denna potentiella funktionalitet inte kommunicerats och 

förmedlats på rätt sätt. Problemet är en blandning av de båda anledningarna. Det 

finns en tydligt brist av ett väldefinierat strategisk syfte för BFR i förhållande till 

mindre vårdinstanser (Edgren, 2011) vilket leder till att den potentiella 

funktionaliteten inte förmedlats på ett tydligt sätt. Samtidigt är användbarheten 

för dessa mindre vårdinstanser begränsad då de för närvarande sällan 

extraherar information från BFR i syfte att underlätta behandlingsprocesser av 

patienter (Westman, 2011) (Gustavsson S. , 2011). Detta bidra således, enligt 

tidigare, att de mindre vårdinstanser använder BFR som ett långtidsarkiv för 

information snarare än ett centralt informationssystem med kapaciteten att 

förbättra distribution av information. 

Enligt tidigare kan den bristande användningen också bero på undermålig 

utbildning av personal (Edgren, 2011). Detta bidrar således till en osäkerhet 

gällande den egentliga funktionaliteten. Om personal inte är införstådd med den 

kapacitet som BFR för med sig och hur systemet bör nyttjas för att optimera 

verksamheten uppstår automatiskt en bristande användning. 

Den undermåliga användningen av BFR ifrån de mindre vårdinstanserna kan 

tydligt härledas till en bristande integration av strategi och organisation. En 

organisation bör vara ett hårt knutet lag av operationella och strategiska 

funktioner för att kunna samverka effektivt (Wit & Meyer, 2004). Det räcker inte 

att skapa isolerade synergier mot vissa instanser utan alla ingående och berörda 

parter måste inkluderas i integrationen. I utvecklingen av BFR har vissa 

organisatoriska instanser, specifikt de mindre vårdinstanserna, inte integrerats i 

tillräckligt stor utsträckning. Detta kan även härledas tillbaka till en av de 

grundläggande processerna för en ILM-strategi: strategisk integration av 

infrastruktur. I utformningen och implementationen av IT-strategier och system 

måste organisationen anpassas och samverka därefter för att säkerställa 

långsiktigt värdeskapande (Alter, 2002). Hela värdekedjan för 

informationssystemet måste påverka och utveckla organisationen i samma 

utsträckning. Detta har inte skett i tillräckligt stor utsträckning under införandet 
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av BFR som centralt informationssystem vilket således har bidragit till att delar 

av organisationen (Västra Götalandsregionen med ingående vårdinstanser) inte 

förstår syftet, funktionen och fördelarna. Det finns alltså en brist på 

organisationsspecifik kompetens och förståelse för BFR, särskilt på de mindre 

vårdinstanserna, som kunde ha utvecklats i form av exempelvis workshops, 

utbildning eller specialistgrupper (Edgren, 2011).  

5.1.2 Tekniska begränsningar 

Det finns vissa nuvarande problem som även kan härledas till en bristande 

funktionalitet i BFR. Enligt tidigare finns det tekniska begränsningar som 

innebär att mindre vårdinstanser har svårt att använda sig av BFR för effektiv 

informationsdistribution. Det tar helt enkelt för lång tid att överföra information 

till BFR och på grund av detta försöker dessa mindre vårdinstanser använda sig 

av lokala PACS i så stor utsträckning som möjligt för vård av sina egna patienter. 

Informationen överförs således med alldeles för långa mellanrum (upp till ca 3 

veckor) för att övriga vårdinstanser ska kunna extrahera denna information 

effektivt och förbättra sina respektive behandlingsprocesser (Westman, 2011).  

I utformningen av BFR användes en specifik teknisk lösning som inte 

samverkade felfritt med samtliga vårdinstanser i regionen. BFR:s tekniska 

infrastruktur var från början inte optimalt anpassat till övriga existerande 

system på grund av att man inte använde samma leverantör. Även i tidigare 

infrastrukturssatsningar, specifikt i införskaffningen av PACS för respektive 

vårdinstans, skedde beslutstagandet decentraliserat och olika leverantörer 

valdes till olika vårdinstanser (Wintell, CIO/CTO, 2011) (Lindsköld, 2011) 

(Wallberg, 2011). Detta har även inneburit problem i införandet av BFR som 

centralt informationssystem eftersom vårdinstansernas lokala PACS 

kontinuerligt ska kommunicera med BFR.  

Dessa tekniska begränsningar kan beror på att man har alltför olik teknisk 

infrastruktur på de olika vårdinstanserna och BFR. Detta påvisar även ett icke-

standardiserat system som kan härledas till en teknisk överbelastning som utgör 

muri (Womack & Jones, 2003). Således kan detta härledas tillbaka till 

utformningen av de lokala infrastrukturerna och det decentraliserade 
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beslutstagandet i införandet av dessa. Detta är på grund av att Västra 

Götalandsregionen som organisation ännu inte var etablerad när dessa infördes 

och en regional strategisk konsensus saknades. Det fanns ingen långsiktig 

strategi för ett centralt informationssystem när respektive PACS införskaffades 

och därför såg man inget problem med att ha olika leverantörer för dessa. Det 

fanns dock inga teoretiska begränsningar eftersom respektive PACS använder 

samma grundläggande standard på format, nämligen DICOM. Trots detta har det 

visat sig att bland annat protokollen för överföringen av informationen bidrar till 

en begränsning, speciellt mellan system med olika leverantörer då DICOM-

formatet inte överensstämmer exakt (Wallberg, 2011). Enligt tidigare är DICOM 

en lös standard som endast innefattar vissa obligatoriska taggar. I och med detta 

kan formatet skilja sig trots en gemensam standard. Detta är dock något som 

leverantören kan anpassa om det efterfrågas men har visat ett svagt intresse för 

(Gustavsson S. , 2011). I och med att det inte finns en teoretisk begränsning men 

att problem trots det har uppstått kan bero på att förvaltaren för respektive 

system har varit oklara eller inte tillräckligt bestämda vid kravställningen 

gentemot leverantören. För att implementera en ILM-strategi måste man se till 

att arkitekturen är väldefinierad och samtliga kravställningar uppfyllda (SNIA, 

Information Lifecycle Management Roadmap, 2004). 

Detta utmynnar i två huvudsakliga fokuspunkter för att förebygga tekniska 

begränsningar; se till att vid utformningen av ett centralt informationssystem ta 

centraliserade beslut för vilka delsystem som ska ingå samt tillse att 

kravställningen gentemot leverantörerna är väldefinierad, realiserbar och 

anpassad till behovet och målsättningarna. Ett centraliserat beslutstagande kan 

även relateras till en strategisk konsensus i utformningen av nya IT-system. 

Således kan även detta relateras till den ILM-process som utgörs av en strategisk 

integration av infrastruktur och organisation; i detta med större fokus på 

organisatorisk anpassning (Alter, 2002). 

5.1.3 Växande informationsvolymer 

Problemet med växande informationsvolymer är i dagsläget inte ett riktigt 

problem. Däremot kommer utvecklingen av ny teknisk utrustning innebära att 

allt större informationsvolymer kommer att produceras vid 
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patientundersökningar. Anledningen till att informationsvolymerna blir ett 

problem är främst det som beskrivs i 4.2.4, det vill säga att kostnaden som 

uppstår när nya leverantörskontrakt skrivs blir orimlig (Wintell, CIO/CTO, 

2011). Detta kan i sin tur påvisa två potentiella orsaker till problemet; att man 

inte utformat rimliga leverantörskontrakt från första början samt att 

infrastrukturen för lagring inte är anpassad för exponentiellt växande 

informationsmängder.  

Kontrakten med leverantören av lagring till BFR är utformat så att BFR betalar 

för den totala informationsvolym som ligger i lagringsstrukturen. Kontrakten 

med vårdenheterna har en period på fem år och innebär att dessa i sin tur 

betalar för all information som de lagrar under dessa fem år. När en ny 

avtalsperiod sedan tar vid kommer kostnaden inte bara att grundas i den nya 

information som skapas under perioden utan även den information som finns 

kvar sedan tidigare perioder. Således kommer kostnaden för lagringen stiga i 

precis samma takt som informationsvolymerna ökar, om dessa ligger kvar i 

lagringsstrukturen. Eftersom BFR:s målsättningar är att hålla kostnaderna 

konstanta mellan avtalsperioder finns ett behov av en strategi för att bemöta 

dessa växande datavolymer. Informationen måste kunna värderas och 

omvärderas för att minimera den kvarliggande informationen. 

Den nuvarande lagringsstrukturen är förhållandevis enkel och innefattar ingen 

hierarkisk uppdelning av infrastrukturen. I nuläget är funktionaliteten i BFR likt 

ett statiskt informationsarkiv, vilket också kan vara ett sätt att angripa stora 

informationsvolymer förutsatt att en ordentlig struktur av informationen 

inkluderas (Software Partners, 1996). I och med detta är inte lagringsstrukturen 

heller anpassad till att hantera ständigt ökande informationsvolymer. Nyckeln 

till att förebygga detta problem och hindra uppkomsten av orimliga kostnader 

kopplat till lagringen är att införa en hierarkisk lagringsstruktur för information 

enligt sektion så kallad HSM. En sådan struktur bidrar till en mer 

kostnadseffektiv och användaranpassad lagring av information (Avrin, Andriole, 

Yin, Gould, & Arenson, 2002). Enligt tidigare är detta på grund av att mindre 

värdefull information kan migreras till billigare och mer kostnadseffektiv 

lagringsmedia. 



49 
 

En förutsättning för att implementera HSM är att en klassificering av information 

inom organisationen är definierad. Klassificeringen ska ligga till grund för hur 

informationen prioriteras i lagringsstrukturen utefter det värde informationen 

har för organisationen (SNIA, Information Lifecycle Management Roadmap, 

2004). I och med detta är även denna process vital för att hantera växande 

informationsvolymer.  

Sammanfattat krävs således en strukturerad och väldefinierad 

klassificeringsprocess och en hierarkisk lagring av information för att förebygga 

problemet med växande informationsvolymer. På grund av att problemet är 

starkt relaterat till ökade kostnader kan fördelarna även förtydligas genom 

exemplet i Tabell 3. där en tydlig kostnadsreducering kan ses, förutsatt en 

strukturerad klassificering. 

5.1.4 Brister i organisationen 

Man kan differentiera de olika intressenterna för BFR som operationella- och 

strategiska intressenter. I detta fall utgör uppdragsgivaren Västra 

Götalandsregionen den huvudsakliga strategiska intressenten för BFR medan 

vårdenheterna med dess anställda utgör de operationella intressenterna. Det 

finns även indirekta intressenter i form av patienter vilka påverkas av 

vårdenheternas tillgång till information. Det finns vissa brister kopplat till den 

nuvarande organisationen för BFR inkluderat dess strategiska och operationella 

intressenter. Det huvudsakliga problemet är definitionen av kunden för de 

tjänster som BFR levererar. Utifrån BFR:s perspektiv utgörs det främsta 

kundsegmentet av vårdkonsumenter, det vill säga patienter som behandlas på 

olika vårdinstanser inom Västra Götalandsregionen (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

Problemet med detta är att konsumenterna, det vill säga användaren av 

informationen som BFR förvaltar utgörs av kliniker, radiologer och övrig 

sjukhuspersonal och egentligen utgör organisationens främsta kundsegment. 

Enligt (Hicks, 2007) är organisationens kund ur ett informationsperspektiv alltid 

de personer och organisatoriska funktioner som brukar informationen. I och 

med detta uppstår en kollision i organisationens prestationer gentemot kunden 

eftersom denna är feldefinierad. För att kunna identifiera värdet för kunden är 

en förutsättning att kunden är väldefinierad och fastställd för organisationen. På 
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grund av detta problem med en feldefinierad kund uppstår även problem med 

att involvera kunden i utvecklingen av organisationens tjänster. Ett eventuellt 

förbättringsarbete blir betydligt svårare att utföra då kunden inte inkluderas 

korrekt. 

En annan potentiell brist är de resurser som tilldelats BFR:s organisation. Enligt 

tidigare drivs huvuddelen av verksamheten för BFR av två personer med 

sammanlagt 1,25 tjänst. Med avseende på omfattningen av BFR:s roll inom 

Västra Götalandsregionen kan detta ses som mycket begränsat. Detta kan bidra 

till att strategin och syftet med BFR som centralt informationssystem blir svårt 

att förmedla till de operationella intressenterna. Detta är främst eftersom att det 

saknas resurser till att genomföra workshops, utbildning och andra aktiviteter 

som förmedlar kunskapen och förståelsen som krävs för att nyttja tjänsterna på 

rätt sätt (Edgren, 2011).  

5.2 Fördelar med nuvarande organisation och infrastruktur 

I den nuvarande organisationen och underliggande tekniska infrastrukturen för 

BFR finns även ett antal fördelar, styrkor och uppfyllda förusättningar för att 

implementera en ILM-strategi. Dessa faktorer kommer att utgöra en viktig del av 

de processer som involveras i ILM och underlätta implementationen. 

5.2.1 Nuvarande infrastruktur och värdekedja 

Den nuvarande infrastrukturen och hela värdekedjan för radiologisk information 

inom Västra Götalandsregionen utgör en bra och stabil grund för en ILM-strategi. 

Lagringsstrukturen är, enligt tidigare, inte uppdelad med avseende på en 

prioritering efter oranisatoriskt värde av informationen men innefattar 

funktioner som utgör ett etablerat och strukturerat lagringssystem. Den tekniska 

infrasstrukturen inom BFR, det vill säga exkluderat vårdinstansernas system, är 

välfungerande och strukturerad. I och med att detta är en förutsättning 

underlättas vidareutveckling och en eventuell implementation av en ILM-strategi 

med en hierarkisk lagringsstruktur (SNIA, Information Lifecycle Management 

Roadmap, 2004). Förutsättningarna för att distribuera och lagra information 

finns även etablerade i förhållande till samtliga vårdinstanser, det vill säga att 
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det teoretiskt finns utrymme för att tillrättalägga de tekniska problem som i 

nuläget begränsar funktionaliteten. 

Utöver detta har organisationen en klar bild av hur värdekedjan ser ut, med 

reservation för den felaktiga definitionen av kunden. Således kan en del av 

organisationen vara ordentligt strategiskt intregrerad med avseende på 

infrastruktur och organisatoriska funktioner. Detta är tydligast inom 

organisationen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset där system, processer och 

organisation samverkar mycket väl med BFR. Här kan man anse att den 

strategiska integrationen som krävs för att etablera fungerande 

informationssystem är uppfylld gentemot SU:s organisation (Alter, 2002).   

5.2.2 Grundläggande klassificering 

BFR har även i nuläget processer som kan liknas vid en grundläggande 

klassificering, eller snarare kategorisering av information. Det regelverk som har 

upprättats kring formatet på de DICOM-bilder som skickas till BFR ifrån 

vårdinstanserna innefattar en samling variabler som kan ligga till grund för en 

eventuell klassificering. BFR har även planer på att införa ett stödsystem som 

genererar ytterligare värderingsvariabler över tid såsom användningsfrekvens 

(Wintell, CIO/CTO, 2011). I och med detta finns redan en potentiell grund för att 

införa en hierarkisk lagring och en automatiserad värdering av information 

(Chen, 2005) även om klassificeringen måste fastställas mer noggrant.  

Utöver detta finns det även potential att inkludera en mer kontextuell 

klassificering av informationen, specifikt i granskningen av bilder som görs av 

radiologer enligt sektion 4.1.2.  Radiologerna har möjlighet att lägga till fritext i 

utvärderingen av bilderna vilken således skulle kunna utgöra ett underlag för att 

upprätta ett kontextuellt samband i informationsstrukturen.  

Dessa problem och möjligheter som identifierats och analyserats kan relateras 

till den teori som tidigare fastställts. I följande avsnitt integreras det empiriska 

underlaget med teorin för att klargöra de samband som finns för att realisera 

målsättningarna och förebygga problemen.   
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5.3 Integration med teori 

I denna sektion diskuteras resultatet av litteraturstudien i samband med den 

empiriska studien. Utefter detta utformas sedan en modell utifrån BFR:s problem 

och möjligheter kopplat till det teoretiska underlaget. Modellen bygger alltså på 

en integration av akademiska teorier kring Lean och ILM som länkas till de 

förutsättningar som finns inom organisationen och den tekniska infrastrukturen 

för BFR. Syftet är inte att ta fram en fast modell för implementation utan bör 

snarare ses som ett förslag för att belysa möjligheter inom området samt att 

framställa generella riktlinjer för en värdeskapande informationshantering. 

5.3.1 Realisering av målsättningar med utvalda ILM-processer 

En förutsättning för studien är att identifiera de viktigaste processerna inom ILM 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv, det vill säga de processer som borde 

utgöra fokus utefter de målsättningar som organisationen har med en ILM-

strategi. Målsättningarna med ILM varierar beroende på vilka organisatoriska 

behov ett företag anser sig ha och är svårt att fastställa som statiska krav (Short, 

2007). Det är också beroende av hur välutvecklade 

informationshanteringsprocesser som redan finns etablerade i organisationen. 

Det finns dock studier som påvisar en stor efterfrågan av ILM utifrån ett 

ledningsperspektiv (Short, 2007). Det finns tre huvudsakliga värdemål med 

implementationer av ILM: 

1. Stödja verksamheten i förbättringen av prestationer, specifikt inom 

aktiviteter som riktas mot organisationens kunder. 

2. Förbättra prestandan för IT genom att anpassa data och 

informationstjänster med organisationens behov; lägre kostnader, 

förbättrad kvalitet och förbättring av informationstillgänglighet. 

3. Stärka grunden för organisationen med avseende på personal, system och 

dokument. 

Dessa målsättningar kan härledas till de huvudsakliga målen BFR:s organisation 

har med en potentiell implementation av ILM. Enligt tidigare utgörs de 

långsiktiga målsättningarna för BFR av att hantera växande informationsvolymer 

och minska kostnaderna för lagringen genom att stärka den tekniska 
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infrastrukturen samt att säkerställa att informationen som finns i systemet ska 

presenteras med högsta relevans och effektivitet (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

Således finns en vision som kan relateras till de tre ovanstående punkterna som 

visar generella organisationers målsättningar med ILM (Short, 2007).  

Dessa tre målsättningar kan i sin tur kopplas till de aktiviteter som ILM 

innefattar och som har presenterats i teoribildningen. För att stödja 

verksamheten i dess förbättring av prestationer gentemot kunden krävs en 

struktur som säkerställer att värdet av informationen är korrekt, tillgänglig och 

användbar när kunden ska använda denna. Detta stärker behovet av en 

strukturerad och noggrann klassificerings- och värderingsprocess som beskrivs i 

sektion 3.2.1. Värderingsprocessen är, enligt tidigare, något som kommer ske 

kontinuerligt under informationens livscykel och förbättrar således chanserna 

för att informationen ska ha det värde som kunden förväntar sig och finnas 

tillgänglig när den efterfrågas (Chen, 2005). Värderingen av information bygger 

på klassificeringen som bedömer hur informationen ska förhålla sig till 

organisationens funktioner och teknisk infrastruktur. Värdet är också beroende 

av kundens krav på informationen med avseende på tillgänglighet och 

användbarhet, med andra ord de SLO som upprättats. För att ytterligare 

säkerställa kundens förmåga att agera på drag, det vill säga att på efterfrågan få 

information levererad utefter särskilda kravställningar, upprättas med fördel 

särskilda riktlinjer för detta i form av SLA. Detta är främst eftersom SLA per 

definition är en överenskommelse på hur tjänsten ska förhålla sig till kunden. I 

och med detta är det även viktigt att samtliga SLA utformas utifrån kundens 

definierade krav som enligt tidigare fås genom organisationens definierade SLO. 

För att förbättra prestandan för organisationens IT-infrastruktur genom att 

anpassa data och informationstjänster med organisationens behov behövs en 

teknisk infrastruktur som effektiviserar lagringen, distributionen och 

användandet av information inom organisationen. Detta kan återkopplas till ett 

behov av hierarkisk lagringshantering (HSM) som kan prioritera informationen 

för samtliga livscykelsstadier genom en kontinuerlig migrering av informationen 

mellan olika lagringsnivåer. En hierarkisk lagring av information förutsätter, 

enligt tidigare, att ett fastställt värde för informationen finns definierad eftersom 
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prioriteringen i lagringsstrukturen bygger på ett specificerat värde. Detta värde 

skapas genom den tidigare klassificeringsprocessen som alltså utgör en 

förutsättning för att HSM ska kunna implementeras. 

För att ytterligare stärka grunden för organisationen, främst med avseende på 

system och dokument, krävs en strategisk integration av organisatoriska 

funktioner och IT. Samtliga faktorer som ingår i värdekedjan i organisationens 

IT-infrastruktur måste beaktas när en ILM-strategi implementeras. Den 

befintliga organisationen med personal, dokument och system måste anpassas i 

utformningen av eventuella nya system, policies och processer (Alter, 2002). En 

anpassning och intregration av organisationen kan stärka grunden genom 

utformning av nya roller och processer för att hantera den nya strategin och 

funktionaliteten som introduceras (Alter, 2002). I och med att själva 

infrastrukturen i form av informationssystem ingår i värdekedjan överlappar 

denna målsättning funktionellt även med att förbättra prestandan för 

infrastrukturen. 

Sammanfattat utgör de identifierade värdeskapande processerna inom ILM av 

klassificering och värdering av information, strategisk integration av 

infrastruktur samt hierarkisk lagring av information (HSM). Dessa kan utefter 

denna diskussion härledas till målsättningarna för ILM enligt nedanstående 

tabell: 

 

 Organisationers målsättningar ILM-processer 

Stödja verksamheten i förbättringen av 

prestationer gentemot kunden 

Klassificering och värdering, definition av 

SLOs 

Upprättandet av SLA 

Förbättra prestandan för IT-infrastruktur 

genom en anpassning av data- och 

informationstjänster 

Hierarkisk lagring av information (HSM) 

Stärka grunden för organisationen med 

avseende på system, personal och dokument 

Strategisk integration av IT- och 

organisationsfunktioner 

Tabell 4. Relevanta ILM-processer utefter organisationers generella målsättningar 
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Utifrån litteraturstudien och den empiriska studien har dessa huvudsakliga 

processer identifierats som vitala för att realisera målsättningen med en ILM-

strategi.  

5.3.2 Informationshantering baserat på Lean- och ILM-principerna 

Lean information management i kombination med ILM syftar till att ge en 

övergripande strategi som tillåter ett långsiktigt förbättringsarbete med 

kundvärde i fokus. Lean står för den dynamiska och kontinuerliga 

effektiviseringen och ILM bidrar med en hållbar informationshantering med 

avseende på växande volymer och relevans. För att möjliggöra detta krävs att 

strategin kommuniceras inom organisationen så att varje aktör har en generell 

förståelse för organisationens mål och vägen dit. Misslyckas detta ökar risken för 

motsättningar till förändring (Culley, Hicks, & McMahon, 2006). Detta fokus på 

strategisk integration är centralt inom såväl ILM som Lean (Womack & Jones, 

2003) (Alter, 2002). 

Metodiken som resonerats fram med grund i litteraturstudien bygger på den 

femstegsprocess som generellt ligger till grund för dagens Lean-

implementationer (Womack & Jones, 2003). Värdeidentifiering, värdeströmmar, 

flödande information, kundens värdedrag och slutligen Kaizen, kontinuerlig 

förbättring. Varje del av Lean härleds till ILM-processer genom teoriernas 

likartade delmål. 

Värdeidentifiering och klassificering 

Det första steget i processen bygger på att identifiera och definiera värdet av 

informationen. En förutsättning för detta är att kunden är väl känd och 

accepterad av alla parter. Det kan låta som en självklarhet men i vissa fall kan det 

råda osäkerhet kring detta. I fallet med BFR finns det en problematik när de 

identifierar patienter till sjukhusen i Västra Götalandsregionen som huvudsaklig 

kund (Wintell, CIO/CTO, 2011). Detta genom att organisationen ser sig själv som 

en del av Västra Götalandsregionen med fokus på dess mål och kunder. BFR bör 

istället ses som en egen organisation då deras syfte är att leverera en tjänst till 

vårdenheterna inom Västra Götalandsregionen. Detta gör vårdenheterna till 
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kunder ur BFR:s syfte. Användaren av informationen som levereras av BFR bör 

således vara läkare, sjuksköterskor och annan personal på vårdenheterna (Hicks, 

2007). Detta leder förvisso till att patienterna snabbare får vård men det direkta 

resultatet är att underlätta för vårdorganisationer inom regionen. 

Utan att ha en tydligt identifierad kund är det mycket svårt att definiera 

kundvärdet. Definitionen måste göras i samarbete med kunden för att befästa 

värdet (Womack & Jones, 2003). Vad är värdet av informationen för kunden? 

Enligt Lean Information Management är informationens värde ofta själva 

informationen och tillgängligheten snarare än traditionell funktionalitet. 

Informationen i sig ligger i regel utanför hanteringsprocessen och fokus bör 

således ligga på tillgängligheten. Här tillkommer även komplexiteten med att 

informationen kan ha flera nivåer av kunder inom organisationen vilket ställer 

höga krav på en ingående granskning och bedömning av informationsbehovet 

(Hicks, 2007). 

En viktig del av ILM aktualiseras i den initiala delen: klassificering. Den syftar till 

att upprätta riktlinjer för informationen med avseende på tillgänglighet, säkerhet 

och relevans. Klassificering av informationen är en viktig metod för att tillgodose 

kundvärdet av informationen och för att möjliggöra resultatinhämtning bör den 

därför inkludera upprättandet av SLO (SNIA, The Storage Networking Association, 

2011). Den hantering som BFR använder sig av idag har en bra grund för 

upprättandet av en strukturerad klassificering då deras regelverk till viss del 

hanterar detta men enbart i syfte att standardisera och möjliggöra utbyte 

(Wintell, CIO/CTO, 2011). Detta syfte skiljer sig en hel del ifrån klassificeringen 

som specificeras i avsnitt 3.2.4 där syftet är att fastställa ett värde av 

informationen. Regelverket med den nuvarande involveringen av Västra 

Götalandsregionen skulle däremot mycket väl kunna användas för att 

grundlägga klassificeringen men detta ställer krav på vidareutveckling av 

samarbetet så att alla nivåer av kundens värde lyfts fram. I arbetet med att möta 

växande informationsmängder behövs klassificering för att effektivt kunna 

motverka att organisationen får en okontrollerad ökning av information (SNIA, 

The Storage Networking Association, 2011). 
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Kartlägga värdekedjan – integrera IT och organisation 

Det andra steget omfattar kartläggandet av samtliga värdeskapande processer i 

hanteringen. Det innebär alla aktiviteter som direkt eller indirekt resulterar i ett 

ökat kundvärde, exempelvis aktiviteter som möjliggör insamling, utbyte, 

inhämtning och organisering av informationen. Här är integrationen mellan 

organisation och IT en viktig komponent då värdekedjan ofta inkluderar flera 

aktiviteter och aktörer (Alter, 2002). I fallet för BFR innefattar värdekedjan 17 

olika vårdenheter och samtliga måste integreras för att realisera målsättningen 

med ett välfungerande centralt informationssystem. En stor del av 

problematiken kring informationshantering vilar på IT-infrastruktur och 

kommunikation av strategi och kundvärde (Culley, Hicks, & McMahon, 2006). 

Detta återfinns i den bristande användningen av BFR och påtalar behovet av en 

sådan integration där strategin och syftet med informationssystemet förmedlas 

till alla berörda användare. Även i missanpassningen av tidigare teknisk 

infrastruktur inom Västra Götalandsregionen har en avsaknad av strategisk 

integration varit synbar vilket också påtalar behovet för en större organisatorisk 

anpassning till utformningen av informationssystem.  

En kartläggning bestämmer vilka funktioner, både inom hela organisationen och 

olika IT-funktioner som ska fortsätta samverka och integreras, både 

operationellt och strategiskt. Hela värdekedjan för organisationens IT-funktioner 

måste påverka utformningen av organisationen och inkluderas även på 

strategisk nivå (Alter, 2002).  

Under kartläggningen av värdekedjan måste varje aktivitet analyseras: tillför den 

värde, går den att förenkla och är den i linje med strategin? Utan kartläggningen 

är det mycket svårt att identifiera orsaker till de typer av resursslöseri som tas 

upp i avsnitt 3.1.4: flödesöverskott, flödesunderskott, misslyckad efterfrågan och 

felaktigt flöde. Orsakerna till merparten av dessa informationsrelaterade muda 

kan relateras till delar av de två initiala stegen: värdeidentifiering och 

kartläggning. En svag förståelse för kundvärdet bidra till ett flödesöverskott där 

onödig information flödar utan grund i kundens behov. Vidare kan en bristande 

klassificering orsaka ett flödesunderskott eller felaktigt flöde när användaren 

inte finner den korrekta informationen eller informationen visar sig vara 
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felaktig. En bristande kartläggning av värdekedjan riskerar på liknande sätt att 

generera slöseri i form av misslyckad efterfrågan då nödvändiga resurser inte 

finns tillgängliga (Hicks, 2007).  

Skapa ett effektivt flöde med hierarkisk lagring 

Steg tre handlar om att skapa ett flöde. Några av de problem som identifierats 

hos BFR rör just möjligheten att skapa ett flöde. Som tidigare diskuterats i 

avsnitt 5.1 har bristande infrastruktur angetts som orsak till ett undermåligt 

informationsutbyte. Vissa vårdenheter har upplevt problem vid överföringen 

vilket minskat deras vilja till fullständig integration (Westman, 2011). Utöver 

detta finns även ett framtida problem med alltför kraftigt växande 

informationsvolymer som hämmar både informationsflöde och 

kostnadseffektivitet (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

Med flöde avses tillgängliggörande av information utefter de av kunden 

fastställda krav, det vill säga en effektiv värdekedja utan friktion i form av 

slöseri. Detta görs genom skapa en infrastruktur som är strategiskt förankrad för 

att stödja de värdeskapande processerna identifierade tidigare. Automatisering 

och förenkling av aktiviteterna minskar grunden till olika typer av slöseri och 

möjliggör lokalisering av problem. En väl integrerad och genomtänkt hierarkisk 

struktur tillåter organisationen att fokusera resurser där de behövs och minska 

kostnaderna för hantering av mindre aktuell information (Avrin, Andriole, Yin, 

Gould, & Arenson, 2002) (Gustavsson H. , 2011). En hierarkisk lagringsmodell 

enligt ILM där tidigare fastställda SLA reglerar flödesbehovet av olika typer av 

information kan möjliggöra detta resursfokus (se Tabell 2). Detta skulle 

möjliggöra för BFR att nå sitt övergripande mål, att understödja vårdenheternas 

kärnverksamhet som är vård av patienter. Det ställer dock krav på en långsiktig 

strategi för att revidera klassificering och SLA av vilka den hierarkiska 

lagringens resultat beror på.  

Skapa drag: låt kunden definiera behov och funktionalitet 

Det fjärde steget i den cykliska processen är att låta kunden dra informationen 

genom värdekedjan. Med det menas principen att designa och leverera det värde 

som kunden vill ha men först när han vill ha det. Genom att implementera 
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tjänster eller funktioner först när kunden begär det undviker organisationen 

slöseri i form av flödesöverskott. Detta förutsätter som tidigare nämnt att alla 

kundnivåer är identifierade. Vid studien av BFR framgick att de upplevde 

svårigheter med involvering av kunden och detta resulterade i problem med 

identifiering av framtida kundbehov. För att möjliggöra någon form av 

utveckling av tjänsten har således uppskattade behov tillgodosetts och 

implementerats. Först därefter har dessa erbjudits kunden för att denna ska ha 

möjlighet att dra nytta av det (Wintell, CIO/CTO, 2011). 

Alla funktioner som tillförs utan ordentlig grund i kundens behov eller tidigare 

än kundens behov kostar resurser utan att tillföra värde. Vid växande 

informationsvolymer kan även ringa och tillsynes billiga förändringar resultera i 

en ännu snabbare informationstillväxt. Den information som då skapas utan att 

kunden begärt det bidrar snarare till slöseri än till värde för kunden (Hicks, 

2007). Detta betyder inte att kunden alltid måste vänta på funktionaliteten utan 

ställer snarare högre krav på planering och framförallt en hög integrering av 

kunden i processen. Kunden kan på så sätt i ett tidigt skede utrycka behov och 

därmed förbereda sin egen verksamhet. 

För att skapa detta drag måste det finnas en konsekvens i hela organisationens 

IT-infrastruktur. Det ställer höga krav på fastställandet av användarkrav, 

gränssnitt och en effektiv informationshantering. En samordnad IT-miljö skapar 

en trygghet i systemet vilket låter organisationen lämna det grundläggande 

steget i en behovstrappa. När organisationens informationsteknik mognar ser 

den sig om efter möjligheter att tillgodose mer innovativa behov och möjligheter 

att utveckla sin kärnverksamhet med IT (Urwiler & Frolick, 2008). En sådan 

konsekvens i systemet skapas genom upprättandet av SLA som säkerställer att 

användaren får en garanti för sina krav på information och tjänster. I och med 

detta skapas indirekt en stanard och trygghet i systemet som möjliggör att agera 

på drag (Hicks, 2007). 

Kontinuerlig effektivisering 

Det slutliga steget Kaizen syftar till kontinuerliga revisioner och förbättringar av 

all infrastruktur och hela hanteringsprocessen. Detta inkluderar en utvärdering 
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av alla de styrfunktioner som kontrollerar informationssystemet, exempelvis 

SLA och teknisk infrastruktur. I och med detta är det även viktigt att hela tiden 

återkoppla till klassificeringen och det identifierade kundvärdet eftersom SLA är 

utformat utefter kundens krav (Ludwig, Keller, Dan, & King, 2003). Som 

utgångspunkt i utvärderingen kan man med fördel även utnyttja de fyra typer av 

informationsrelaterad muda definierade av (Hicks, 2007) som berör 

hanteringensprocessen. 

 Flödesöverskott avser den resurskostnad som kommer av ett 

informationsöverskott, det vill säga onödig information som ökar 

volymen och kräver resurser för hantering och distribution. En vanlig 

orsak är en svag förståelse för informationens värde vilket resulterar i att 

icke relevant information lagras. 

 Flödesunderskott åsyftar den onödiga resursåtgång som krävs när 

informationsflödet understiger behovet, exempelvis vid svårigheter att 

hitta relevant information. Detta kan bero på flera orsaker, exemeplvis ett 

flödesöverskott som gör att korrekt information försvinner i den stora 

mängden av onödig informtion eller att bristande definition av kundvärde 

inte möjliggjort en korrekt klassificering som tillåter en effektiv 

återhämtning. 

 Misslyckad efterfrågan syftar till processer eller information som saknar 

tillräcklig kapacitet eller helt saknas vid efterfrågan. Det kan vara en 

process som tillför ett efterfrågat värde eller dokumentation och måste 

åtgärdas för att täcka det behov som förelåg. Kartläggning av 

informationens värdekedja motverkar detta genom att skapa en överblick 

över de aktiviteter som finns tillgängliga och kapaciteten hos dessa. 

 Felaktig information skapar ett felaktig flöde vilket tar resurser ifrån den 

korrekta informationen. Med felaktig information menas inte enbart den 

information som innehåller sakfel utan även en leverans som inte 

uppfyller de krav och specifikationer ställda av kunden. Förutom ett 

resursbehov för att distribuera den felaktiga informationen måste även 

verifikation och åtgärder till vilket ytterligare ökar kostnaden. 
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Detta är speciellt viktigt i en informationshantering då informationens aktualitet 

påverkas av många faktorer och detta kan ske på kort tid. En aktiv organisation 

omsätter stora mängder information som kan tappa värde över en natt och 

således ställa ändrade krav på hantering, säkerhet och regler. Avtal och 

strategier förlorar aktualitet så fort de ersätts med nya men kan fortfarande 

ställa vissa krav på hantering (Wallberg, 2011). En journal förlorar prioritet om 

patienten avlider efter att orsaker fastställts. Lagar och regler gäller fortfarande 

men journalen kommer sannolikt i fortsättningen bara användas för forskning 

(Lindsköld, 2011). Förutom informationens förändrade värde möjliggörs 

snabbare reaktion på nya och förändrade krav från kunden eller i vissa fall att 

kunden förändras (Hicks, 2007). Detta behovet finns idag för att tillgodose Västra 

Götalandsregionen med en informationshantering som följer utvecklingen av 

sjukvården inom regionen (Wintell, CIO/CTO, 2011). För att kunna genomföra 

detta måste organisationen kontinuerligt utvärdera och förenkla processer 

(Womack & Jones, 2003).  

Detta innefattar likväl en omvärdering av informationen som förvaltas i 

informationssystemet då förändrar sker av antingen informationen i sig eller 

faktorer som direkt påverkar kontexten (Petrocelli, 2005). För att informationen 

alltid ska ligga i linje med kundens förväntningar på användbarhet och 

tillgänglighet måste den kontinuerligt omvärderas utefter den klassificering som 

har gjorts. Denna kontinuerliga värdering av informationen är en av 

hörnstenarna i en ILM-strategi eftersom detta möjliggör den automatiserade 

migrationen mellan olika lagringsnivåer i HSM-arkitekturen (Chen, 2005). 

Dessa olika steg mynnar ut i en modell för implementering av en ILM-strategi 

utefter Leanprinciperna (Tabell 5) definierad som Lean information Lifecycle 

Management (LILM). 
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6 Lean Information Lifecycle Management 

Lean Information Lifecycle Management är en strategi för informationshantering 

som grundas i teorierna för ILM och Lean, specifikt anpassad för BFR:s 

organisation. Modellen innefattar de huvudsakliga faktorerna som 

organisationen bör fokusera på för att skapa en hållbar och effektiv 

informationshantering anpassad till att förvalta värdeskapande processer och 

involvera användaren i utvecklingen. Detta kapitel sammanfattar de 

implementationssteg som organisationen bör följa i syfte att realisera Lean 

Information Lifecycle Management.  

I det första steget ska värdet av informationen definieras och värdet bestäms 

utifrån kundens perspektiv (Hicks, 2007). Den ILM-process som per definition 

syftar till att identifiera ett organisatorisk värde för informationen är 

klassificering (SNIA, The Storage Networking Association, 2011). Värdet för 

organisationen måste grundas i att användaren/kunden har användning och 

nytta av informationen som efterfrågas. I och med detta är värdet för 

organisation och för kund teoretisk ekvivalent; organisationen skapar värde 

genom kundens behov och nytta av informationen. I och med detta finns en klar 

koppling mellan identifiering av värde utifrån Leanprinciperna och ILM-

processerna som involverar klassificering och att detta borde utgöra en viktig 

del i implementeringen av LILM.  

Det andra steget innefattar att kartlägga värdekedjan och detta kräver en 

anpassning av samtliga tekniska och organisatoriska system och funktioner som 

finns i organisationen. Alla processer som levererar värde till kunden ska vara 

integrerade (Hicks, 2007). Ett informationssystem måste vara anpassat till 

organisationen i samma utsträckning som organisationen är anpassad till 

systemet (Alter, 2002). Detta inkluderar även att personal har kunskap om 

informationssystemet och relevant utbildning för att tillgodogöra sig samtliga 

funktioner. Detta kan ses i BFR:s kartläggning av värdekedjan för information i 

samverkan med SU; denna är välförstådd och strukturerad där system, personal 

och funktioner kommunicerar effektivt med varandra. 
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Det tredje steget handlar om att skapa ett flöde för informationen genom 

värdekedjan. Detta steg realiseras genom att upprätta en friktionsfri 

infrastruktur och bland annat effektivisera lagring och återhämtning av 

information genom en HSM-struktur. En HSM-struktur säkerställer att den 

information som är mest värdefull utifrån kundens perspektiv prioriteras på 

snabb och effektiv lagringsmedia medan mindre värdefull information 

nedprioriteras (Chen, 2005). Detta reducerar även den totala kostnaden för 

lagringen.  

Det fjärde steget möjliggör kundens förmåga att agera på drag, det vill säga att på 

eftefrågan leverera värde. Detta görs genom att upprätta SLA i samverkan med 

kunden; krav på tjänsten som levererar informationen. Ett SLA ska säkerställa 

att kunden får det som krävs på beställning utifrån fastställda QoS-parametrar 

som i detta fall utgörs av SLO (Ludwig, Keller, Dan, & King, 2003).  

Det femte steget utgör det kontinuerliga förbättringsarbetet som ska bedrivas 

för att säkerställa att organisationen ständigt optimera processer och 

upprätthåller en flexibilitet för att bemöta ändrade krav (Hicks, 2007). Detta 

görs med fördel genom att ständigt revidera SLA i samverkan med kunden och 

kontinuerligt uppdatera, förbättra och effektivisera de processer som berör 

informationshanteringen. Det inkluderar även en omvärdering av informationen 

då denna inte har ett statiskt värde utan förändras under hela livscykeln 

(Petrocelli, 2005). 
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Leanprincip Lean Information ILM-processer Livscykelstadie 

Identifiera värde Identifiera det som är 
värdefullt för kunden med 
informationen 

Klassificera 
informationen och 
definiera SLO utefter 
kundens krav 

Skapande 

Värdekedja Se till att samtliga 
informationsprocesser som  
levererar värde är 
integrerade 

Integrera och IT- och 
organisationsfunktioner 

Distribution 

Flöde Anpassa organisationen för 
att stödja värdeskapande 
processer 

Inför hierarkisk lagring 
av information beroende 
av klassificering 

Underhåll 

Drag Se till att varje värdehöjande 
implementation har sin 
grund i kundens behov. 

Upprätta SLA utifrån 
identifierat värde för 
kunden 

Användning 

Kontinuerlig 
förbättring 

Regelbunden översyn av 
informationssystemets 
processer 

Kontinuerlig 
omvärdering av 
informationsprocesser 
samt revision av SLA 

Skapande, 
distribution, 
underhåll, 
användning 

Tabell 5. Implementation av en ILM-strategi utefter Leanprinciperna kopplat till informationslivscykeln 

6.1 Riktlinjer för implementation av Lean Information 

Lifecycle Management 

Enligt det definierade syftet för uppsatsen har det under analysen påvisats ett 

antal problem och möjligheter för att förbättra det nuvarande 

informationshanteringssystemet på BFR och en stor potential för 

implementation av LILM. En sådan strategi kan potentiellt förbättra nuvarande 

processer och system inom BFR och Västra Götalandsregionen, främst med 

avseende på prestationer gentemot användaren och metoder för att hantera 

kraftigt ökande informationsvolymer.  

Denna sektion upprättar riktlinjer för implementation av LILM och tar särskild 

hänsyn till de förutsättningar BFR har, både tekniskt och organisatoriskt. Dessa 

riktlinjer skapar ett informationssystem som har kapacitet att hantera ständigt 

växande informationsvolymer, att säkerställa användbarheten och 

tillgängligheten av information för kunden samt att bedriva ett kontinuerligt 

förbättringsarbete. 
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1. Identifiera värde. 

 Identifiera kunden. Kunden utgörs av användaren för 

informationen. BFR:s nuvarande syn på vem som är kund 

omöjliggör en vidare involvering och kräver en distinktion av 

BFR:s och Västra Götalandsregionens intressenter.  

 Klassificera informationen utefter de variabler som är grundade i 

kundens och således organisationens behov. I klassificeringen ska 

även säkerhets- och lagkrav inkluderas som är specifika för 

verksamheten. 

 Upprätta SLO för att möta kundens krav på tillgänglighet och 

användbarhet. Detta säkerställer kundens påverkan på 

informationssystemet. 

2. Kartlägg värdekedja. 

 Analysera och identifiera alla processer och aktiviteter som tillför 

kundvärde. 

 Integrera samtlig teknisk infrastruktur i informationssystemet 

med organisatoriska funktioner. Se till att system och processer 

samverkar. 

 Utbilda och informera samtliga aktörer för att säkerställa en 

förståelse för behovet av implementationen.  

 Upprätta en stödfunktion dit vårdenheter kan vända sig för 

information och support. 

3. Skapa flöde. 

 Upprätta funktioner för att förbättra informationssystemets 

hantering av växande informationsvolymer genom införandet av 

HSM. 

 Automatisera och förenkla alla värdeskapande processer för att 

minimera resurskrävande insatser. 

 Minimera behovet av duplicerad information genom att 

effektivisera distributionen.  

4. Skapa drag. 

 Involvera kunden i utvecklingsarbetet och låt deras behov styra 

utvecklingen. 
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 Upprätta SLA genom definierade SLO, det vill säga kundens krav 

på tjänsten. 

 Samordna och standardisera kundens IT-miljö för att tillgodose 

användarnas grundläggande behov och låt IT-organisationen 

mogna. 

 Leverera det som kunden vill ha, när han vill ha det. 

5. Kontinuerlig effektivisering. 

 Revidera samtliga informationsprocesser och SLA 

 Effektivisera värdekedjan med hjälp av de informationsrelaterade 

muda framtagna av Hicks (Avsnitt 5.3.2). 

 Förenkla processer för att snabbare kunna svara på förändrade 

behov. 

Dessa riktlinjer kan samlas i en cyklisk modell för implementation av LILM 

(Figur 11). Cykeln illustrerar arbetet som ett kontinuerligt förbättringsarbete 

som tar hänsyn till de viktigaste processerna som organisationen bör fokusera 

på. Modellen visar hur teorierna sammanlänkas utefter den analys och 

integration som gjorts mellan resultatet ur fallstudien och litteraturstudien. 
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Figur 11. Cykliskt arbetsflöde för implementation av Lean Information Lifecycle Management 
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7 Diskussion och slutsats 

Uppsatsen i sin helhet är begränsad till BFR:s behov och nuvarande situation. 

Trots att LILM är utvecklat med detta som grund finns det stora möjligheter att 

dra generella slutsatser kring andra organisationers informationshantering.  

Detta är på grund av att generella behov såsom hantering av stora 

informationsvolymer och effektivisering av lagring bör gå att återfinna i de flesta 

moderna organisationer (Short, 2007).  

7.1 Diskussion 

I den studie som har gjorts har definitionen av ILM varierat utifrån det teoretiska 

underlaget. Målsättningarna med- och behovet av ILM verkar 

överensstämmande, vilket även visade sig i BFR:s fall (Short, 2007) (Wintell, 

CIO/CTO, 2011). Trots det så skiljer sig metoder, omfattning och fokus för 

organisationer vilket också reflekteras i synen på ILM som strategi eller verktyg 

(Petrocelli, 2005). I denna uppsats har fokus legat på att betrakta ILM som en 

strategi, vilket också verkar vara det mest vedertagna perspektivet. 

ILM är en strategi för att främst bemöta problemet med växande 

informationsvolymer och minska den totala kostnaden för lagring. I och med 

detta hamnar fokus på ekonomiska incitament som regleras genom att optimera 

och förbättra interna processer. Problem kan då uppstå när övriga intressenter i 

stor utsträckning påverkas av informationssystemet, specifikt användare för 

informationen. I fallet med BFR och Västra Götalandsregionen är detta 

förhållandevis unikt där BFR utgör en organisation vars användare för 

informationen alltid befinner sig utanför den interna organisationen. Liksom 

fallet för generell utformning av informationssystem faller fokus bort ifrån dessa 

användare. Det finns alltså en tendens att fokusera på en vision eller strategi som 

inte överensstämmer med de behov eller förutsättningar som övriga 

intressenter har. 

Enligt analysen finns både ett behov och flera förutsättningar för att 

implementera en ILM-strategi i det befintliga informationssystemet. Däremot för 

att bemöta och inkludera organisationens faktiska kunder måste en annan syn 

på strategin tillämpas. En implementation som följer Leanprinciperna har 
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potential att inkludera de aspekter som BFR i tidigare implementationer inte har 

tillägnat tillräckligt mycket uppmärksamhet, specifikt användarens perspektiv. 

Däremot, med de problem och förutsättningar som BFR har, är det rimligt att 

inledningsvis konsolidera det befintliga informationssystemet innan man börjar 

angripa och realisera de långsiktiga målsättningar organisationen har med en 

ILM-strategi. De huvudsakliga problemen skulle med fördel lösas först för att 

förhindra att samma problem uppstår i samband med implementationen av nya 

system och processer. 

Ett återkommande problem vid implementation av strategier och funktioner 

som inkluderar tekniska system och IT-lösningar är att det finns en tendens att 

betrakta dessa som isolerade händelser. Detta bidrar till att den förväntade 

funktionaliteten inte realiseras, vilket också till viss del har visat sig i fallet för 

BFR. Hela värdekedjan med samtliga inkluderade processer, funktioner och 

individer har endast betraktats ur ett specifikt perspektiv, nämligen det tekniskt 

teoretiska perspektivet. Problemet med detta är att värdekedjan anses som 

statisk eller oföränderlig och att man, liksom i BFR:s fall, inte anpassar den 

befintliga organisationen (i tillräckligt stor utsträckning) till utformningen av 

nya strategier och system. Detta berör främst de mindre vårdenheterna eftersom 

exempelvis SU anpassats väl till det nuvarande systemet. Det blir därför påtagligt 

viktigt att integrera samtliga enheter; en integration som lyfts fram av bland 

annat (Alter, 2002). Leanperspektivet bidrar även här till att lägga emfas på 

vikten av att kartlägga värdekedjan och identifiera vilka de värdeskapande 

processerna är; hur ser värdekedjan ut efter införandet av nya system? Samtidigt 

krävs det att samtliga funktioner och system är integrerade för att en 

kartläggning ska vara genomförbar (Hicks, 2007). Om organisationen inte är har 

en välfungerande och integrerad infrastruktur, inklusive personal och system, 

finns även en osäkerhet gällande hur system, personal och funktioner är länkade 

vilket således leder till en oklar och diffus bild av värdekedjan. 

En effektiv och säker informationshantering är kraftigt relaterat till en 

fungerande och optimerad teknisk infrastruktur. En sådan infrastruktur, som 

enligt tidigare kan utgöras av exempelvis ett HSM-system, är meningslös utan en 

klassificering av information. Om organisationen inte har ett värde för specifika 
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informationsklasser eller informationsenheter blir det omöjligt att anpassa 

tekniska system för att distribuera, lagra och hantera information effektivt. För 

att realisera målsättningarna med ett informationssystem som kan prioritera 

information krävs en klassificering som specificerar ett värde för informationen. 

Organisationen måste veta, utifrån samtliga intressenters kravställningar, vilket 

värde informationen har. Vilka variabler är de mest relevanta; säkerhet, 

tillgänglighet eller användbarhet? Klassificering av information är det absolut 

viktigaste för en hållbar informationshantering, oavsett om målsättningarna 

utgörs av kostnadsreduceringar eller av att maximera kundtillfredsställelsen. I 

denna studie har samtlig teori ständigt återkopplats till vikten av värdet av 

informationen. Om en organisation vill skapa en långsiktigt hållbar 

informationshantering med avseende på kostnad, användbarhet och 

tillgänglighet måste man förstå och acceptera att information generellt är en 

organisatorisk tillgång med ett inneboende potentiellt värde. Det är således av 

stor vikt att detta värde också fastställs. 

Uppsatsens aktualitet påverkas av de begränsade resurser som funnits tillhanda 

samt omfattningen på den studie som gjorts. För att ytterligare befästa de 

teorierna som skapats och diskuterats skulle en utökad fallstudie genomförts där 

fler intressenter och vårdinstanser ingått. Den genomförda studien inkluderade 

inte de mindre vårdinstanser mer än via ett fåtal intervjuer av ansvariga inom 

dess IT-verksamhet. Dessa har under studien även visat på en bristande 

förståelse för hur deras mindre verksamhet ska dra nytta av de genomförda 

implementationerna. Detta har med största sannolikhet påverkat deras syn på 

BFR och således haft inverkan på det problemfokus som valts i studien. Genom 

en djupare studie av dessa verksamheter kan detta ha motverkats genom att 

intervjua flera aktörer och observera de dagliga aktiviteterna för att bekräfta 

eller reducera de slutsatser som dragits genom intervjuerna. 

Begränsningen av studiens omfattning kan även påverkat litteraturstudiens djup 

och fokus då denna i sin nuvarande form begränsat de två relativt stora teorierna 

till att innefatta de huvudsakliga principerna. Detta kan innebära en smalare syn 

på möjligheter som teorierna och synergieffekterna som potentiellt finns i en 
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fullständig kombination. Detta får naturligt även en inverkan på den 

problemformulering som ofrånkomligt influeras av den teoretiska studien. 

Även de vinster som pekas ut som möjliga med Lean Information Lifecycle 

Management har inte kunnat mätas då ingen implementation av teorin 

tillämpats. Vilka resursbesparingar kan man förvänta sig av en implementation 

av en strukturerad klassificering som möjliggör gallring, eller rent av en 

fullständig implementation av ett fullvärdigt HSM-system? Detta visar således på 

flera möjliga ansatser till vidare studier där fokus ligger på detaljnivå snarare än 

mer övergripande. Exempelvis där de faktiska fördelarna med en liknande 

strategi verifieras genom en uppföljning av produktivitet, effektivitet och 

ekonomiska fördelar efter implementation.  

Det kan även vara relevant att i vidare studier försöka bedöma behoven och 

möjligheterna för ytterligare organisationer där informationen som behandlas 

inte begränsas till en specifik kategori eller typ och används av flera aktörer, 

även internt inom organisationen. 

7.2 Slutsats 

De problem i form av organisatoriska brister, en bristande användning av BFR 

och ständigt växande informationsvolymer bemöts genom införandet av Lean 

Information Lifecycle Management (LILM). De organisatoriska bristerna och den 

bristande användningen av BFR avhjälps genom att strategiskt integrera IT och 

organisation för att säkerställa att stöd och resurser för systemet alltid finns 

tillgängliga. Organisationen måste ha en klar bild av sin värdekedja, inklusive 

definitionen av kunden, för att realisera funktionaliteten som finns i systemet. 

Leanperspektivet skiftar även fokus från interna processer till att inkludera 

användaren vilket krävs för att skapa en långsiktig hållbarhet. Klassificeringen 

syftar även till att fastställa det som är värdeskapande för organisationen 

respektive kunden vilket tillåter ett generellt resursfokus. De växande 

informationsvolymerna kan då hanteras med hjälp av en hierarkisk lagring av 

information som prioriterar informationen utefter klassificeringen. Fördelarna 

inom den nuvarande organisationen underlättar även implementationen av 

LILM eftersom det finns en grundläggande standard för information som 
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förvaltas i systemet och kan ligga till grund för en potentiell klassificering. I och 

med de planer som finns på att införa system som genererar ytterligare 

värderingsvariabler finns även potential att realisera en kontinuerlig 

omvärdering av informationen vilket krävs för en hierarkisk lagringsstruktur. 

Utefter diskussionen kan ett antal slutsatser dras gällande kraven för en hållbar 

informationshantering. Bland annat är klassificering av information den absolut 

viktigaste förusättningen för att implementera en ILM-strategi. Klassificeringen 

ligger till grund för övriga processer; det krävs för att realisera en hierarkisk 

lagringsstruktur och specifikt stödja kunden genom att säkerställa att relevant 

information alltid levereras. Vidare möjliggör klassificeringen en kontinuerlig 

utvärdering av informationens värde och hantering av de växande 

informationsvolymerna. Utöver detta finns även ett tydligt behov av en 

integration av infrastruktur och organisation för att effektivt stödja samtliga 

processer i värdekedjan. I studien har det påvisats återkommande brister med 

avseende på anpassning av den tekniska infrastrukturen gentemot användarna. 

Detta kan härledas till en bristande strategisk integration där syfte och funktion 

med implementerade system inte har förmedlats till hela organisationen. I och 

med detta bör man i den strategiska integrationen inkludera förändringsledning 

som tar hänsyn till organisationens kultur och funktioner.  På grund av den 

komplexa dynamiken som IT-funktioner för med sig så borde man rimligtvis 

tillämpa en förändringsledning som syftar till att långsiktigt utveckla 

organisationens kapacitet istället för att kortsiktigt realisera en förbättrad 

kostnadseffektivitet. 

Sammanfattningsvis utgör Lean Information Lifecycle Management en strategi 

som kan vara tillämpbar för att bemöta problem med växande 

informationsvolymer och upprätta ett informationssystem som fokuserar på att 

inkludera användaren för att skapa en långsiktigt hållbarhet. Dock är denna 

modell, enligt tidigare avgränsning, anpassat till BFR:s organisation med dess 

specifika förusättningar. Trots detta inkluderas teorier som är generellt 

vedertagna inom industrin och akademin vilket skulle kunna påvisa en allmän 

tillämpbarhet för godtyckliga organisationer; särskilt sett till att realisera 

målsättningarna med ILM.  
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