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Förord	

Uppsatsen du har framför dig är kronan på verket efter ett intensivt år av studier på 

masterprogrammet IT och Management vid Linköpings universitet. Med strukturella 
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på programmet för värdefulla diskussioner och feedback som hjälpt oss framåt under 

arbetsprocessen. Slutligen, vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Karin Axelsson som 

gett oss oumbärlig feedback och expertkunskap i vårt arbete och därigenom bidragit till vårt 

slutresultat. 
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Sammanfattning	

I samband med den nya dataskyddsförordningen för EU tillkommer ny lagstiftning kring hur 

verksamheter får behandla EU-medborgares personuppgifter. En av de stora nyheterna är 

dataportabilitetskravet som ställer krav på att verksamheter ska kunna överföra individers 

personuppgifter till individerna själva eller till andra personuppgiftsansvariga. Detta innebär 

omfattande utmaningar med verksamheters förmåga till interoperabilitet i förhållande till 

andra aktörer utifrån juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet. Med 

datoportabilitetskravet hamnar interoperabilitet i fokus som en förutsättning för 

verksamheter att uppfylla dataskyddslagstiftningen. 

 
Mot bakgrund av detta studeras en offentlig organisation som berörs av dataskyddsreformen 

och kravet på dataportabilitet. I studien inryms en fördjupning av hur organisationen hanterar 

sina system och strukturer samt jobbar med standarder och samarbeten för att uppnå 

interoperabilitet i enlighet med dataportabilitet. Det studerade fallet bidrar med insikter för 

hur andra organisationer kan arbeta med liknande frågor som berör dataportabilitet och 

interoperabilitet. 

 

I studien framkommer det att fallorganisationen sedan tidigare arbetar med 

interoperabilitetsfrågor. Detta är på grund av egenuppmärksammade behov inom 

verksamheten och inte enbart av lagkravet från dataskyddsförordningen på dataportabilitet. 

Med hänsyn till dataskyddsförordningen pågår för närvarande interna analyser kring vilka 

åtgärder som behöver vidtas där dataportabilitet är ett av dessa områden. Organisationen ser 

utmaningar främst rörande tolkningen av de nya lagkraven, organisatorisk interoperabilitet 

och semantisk. Arbetet för att kunna uppfylla kravet pågår, och man följer de 

rekommendationer som ges från rådgivande organisationer, både från EU och nationellt. 

Studiens kunskapsbidrag bidrar till ökad förståelse för vilken relevans som interoperabilitet 

har för dataportabilitet kontextualiserat till den nya dataskyddsförordningen. Studien visar 

relevansen av hur gemensamma spelregler mellan olika parter i form av gemensam juridik 

bidrar till förbättrade förutsättningar att nå interoperabilitet på även de andra nivåerna: 

organisatoriskt, tekniskt och semantiskt, vilket utifrån vad studien visar är avgörande för 

möjligheten till dataportabilitet. Studien bidrar därtill med en användbar konceptuell modell 

för att utvärdera interoperabilitet som en förutsättning för dataportabilitet för organisationer. 

 

Nyckelord: dataportabilitet, interoperabilitet, dataskyddsförordningen, GDPR, 

personuppgifter.  



 

 	



 

Abstract	

In the context of the new General Data Protection Regulation (GDPR) within EU, new 

legislation is added upon how organizations are permitted to process EU citizens’ personal 

data. One of the changes is the right to data portability which sets the requirements that 

organizations must be able to transfer subjects’ personal data to the subject itself or to other 

data controllers. This implicates comprehensive challenges for organizations’ capacity to reach 

interoperability in relation to other actors’ based on juridical, organizational, technical and 

semantic interoperability. In light of the requirement of data portability, interoperability 

comes into focus as a condition for organizations to comply with the GDPR regulation.  

 

In consideration of this background, a public organization that is affected by the data 

protection reform and the data portability requirement is being studied. In the study, a 

deepening is made on how the organization manage their systems and structures as well as 

working with standards and co-operations to reach interoperability in accordance with data 

portability. The studied case contributes with insights on how organizations can work with 

similar issues that consider data portability and interoperability.  

 

In the study it is clear that the case organization is already working with interoperability issues. 

This as a result of the organizations own attention of related issues and not only as an effect 

due to the new data protection regulation and its requirement of data portability. In effect of 

the data protection regulation, an ongoing analysis is made within the case organization to 

investigate which actions are needed, where the right to data portability is one of the areas to 

deal with. The organization identify challenges mainly within the interpretation of the GDPR, 

organizational and semantic interoperability. The work on how to comply with the 

requirements is in progress, and the organization follow the recommendations which are given 

by advising organizations both within EU and on national level. The contribution of the study 

is deepening knowledge on the relevance of interoperability as a condition to achieve data 

portability contextualized by the GDPR. Our study shows the relevance of how common rules 

between different actors in the form of common legislation contributes to improved 

prerequisites to reach interoperability on all four levels, namely, organizational, juridical, 

technical and semantic interoperability, which from what our study show is crucial for data 

portability. The study also contributes with a useful conceptual model to evaluate 

interoperability as a prerequisite to achieve data portability for organizations. 

 

Keywords: data portability, interoperability, General Data Protection Regulation, GDPR, 

personal data. 
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1.	Inledning	

I detta inledande kapitel ges en överblick av studiens bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställning och avgränsningar för att läsaren ska få god insikt i vad studien utreder.  

1.1	Bakgrund	

Ett svagt decennium i början av 2000 innebar en kris i Europa. Som svar på detta togs strategin 

“Europa 2020” fram av den Europeiska kommissionen i mars 2010 (Europeiska Kommissionen, 

2010). Strategin innehöll sju huvudinitiativ varav ett av dem var en digital agenda där användningen 

av information- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nyckelroll. I agendan framkommer det 

att 250 miljoner människor i Europa använder Internet varje dag och att nästan varje europé äger 

en mobiltelefon. Användandet av IKT gör att gränsen mellan den digitala och den fysiska världen 

minskas när allt fler tjänster flyttar till den föregående. Det finns dock fortfarande 

förbättringsområden och den digitala agendan syftar till mer omfattande och effektiv användning av 

digital teknik. Den digitala agendan innehåller sju huvudpunkter varav två är brist på 

interoperabilitet samt fragmenterade digitala marknader (ibid). Potentialen av IKT förutsätter att 

innehåll och tjänster tillhandahålls i en interoperabel och gränslös internetmiljö. 

 

Enligt en rapport presenterad av Europeiska kommissionen har den offentliga sektorn en central roll 

i möjliggörandet av en inre digital marknad i Europa (Europeiska kommissionen, 2017). Rapporten 

framhåller att det finns stora möjligheter att förbättra offentliga tjänster men att det förutsätter att 

uppgifter från medborgare och företag behandlas i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Ett nytt 

initiativ till dataskyddsbestämmelse är dataskyddsförordningen (EU 2016/679), eller på engelska 

General Data Protection Regulation (GDPR) som ska implementeras den 25 maj 2018. 

Förordningen ställer nya krav på hur organisationer hanterar och behandlar EU-medborgares 

personuppgifter. I en global värld innebär det att dataskyddsförordningen påverkar alla 

verksamheter som behandlar personuppgiftsdata för EU-medborgare, därmed får 

dataskyddsförordningen i många fall global effekt. 

 

Eftersom regelverket är en förordning innebär införandet av dataskyddsförordningen att det 

kommer ske harmoniserat utan undantag i hela EU och tillämpas som nationell lag i varje land vilket 

stärker personuppgiftsskyddet för samtliga EU-medborgare (EU-upplysningen, 2016). I samband 

med införandet av dataskyddsförordningen krävs omfattande förändringar i processer, strukturer, 

system och hantering av hur verksamheter arbetar med och hanterar personuppgifter för att de ska 

leva upp till de nya krav som finns i förordningen. I dagsläget skiljer sig omfattningen av dataskydd 

åt mellan olika EU-länder då dataskyddet av personuppgifter i EU tidigare reglerats av 
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dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Ett direktiv skiljer sig i sin utformning jämfört med en förordning 

genom att formulera grundläggande gemensamma krav för EUs medlemsländer, som varje land 

sedan själv har frihet att besluta om hur de ska efterfölja i detalj. Exakt hur länderna gör för att nå 

upp till målen är därmed något som de bestämmer själva, exempelvis genom anpassning av landets 

nationella lagar (EU-upplysningen, 2016). I Sverige resulterade dataskyddsdirektivet (95/46/EG) i 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som hädanefter benämns PuL.  

 

PuL har medfört att svenska verksamheter redan har grundläggande etablerade arbetssätt och 

riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras sedan PuLs införande 1998 i enlighet med de då 

fastställda kraven. Dock råder idag skillnader mellan verksamheter i Sverige som precis lever upp 

till kraven i PuL-lagstiftningen och verksamheter som tagit egna initiativ till att förbättra och 

vidareutveckla personuppgiftsskyddet på egen hand allteftersom informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) har utvecklats. För de verksamheter som arbetat vidare med 

personuppgiftsskydd torde förändringsbehovet i samband med dataskyddsförordningens lagkrav 

vara mindre än för verksamheter som ännu inte har välutvecklade arbetssätt och strategier för 

personuppgiftshantering annat än att de uppfyller baskraven för PuL (ibid). I och med denna 

dataskyddsreform ställs nya, utökade krav på intern och extern samordning av organisation, rutiner, 

processer och hur IT används för behandlingen av personuppgifter. Detta omfattar och aktualiserar 

frågor om interoperabilitet, samordning, standardisering och gemensamt beslutsfattande för att 

verksamheter ska klara av att efterleva dataskyddsförordningens nya krav kring 

personuppgiftsbehandling. 

 

Intern samordning behövs för att säkerställa att en organisations processer är kongruenta och 

därmed genomgående följer dataskyddsförordningen. Att ha en bra intern samordning minskar 

risken för en svag länk i organisationen vilket annars kan utgöra en säkerhetsbrist. Extern 

samordning behövs för att uppnå samverkan och standardisering mellan flera verksamheter för att 

öka samarbetet i Europa. Detta för att öka innovation och förbättra konkurrensförhållandena i 

enlighet med den digitala agendan för Europa (Europeiska Kommissionen, 2010). 

 

Med mindre än ett år kvar tills dataskyddsförordningens krav ska vara implementerade och 

uppfyllda enligt EU-lagstiftningen står många verksamheter i behov och inför omfattande analyser, 

kartläggningsarbete, förändringsarbete, anpassad styrning, uppdaterade rutiner samt utbildning 

och implementeringsprocesser för nya arbetssätt som tillgodoser det nya regelverket. I detta arbete 

behöver de säkerställa att den egna verksamheten har kontroll över personuppgifterna inom 

organisationen för att stå förberedda inför dataskyddsreformen. I praktiken innebär det att klara av 

att efterleva de nya kraven som förordningen ställer på hur personuppgifter ska behandlas i 

processer, organisation och system. Hur mycket som måste åtgärdas av en organisation beror på 

dess verksamhet i dagsläget, en organisation med många personuppgifter och många olika 
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verksamheter utgör en komplex miljö. Verksamheten påverkas även av sina samarbetspartners och 

leverantörer på grund av att deras system också omfattas av dataskyddsförordningen vilket leder till 

ökad komplexitet.  Vidare påverkas även dataportabiliteten, det vill säga hur systemen kan ta emot 

och skicka information ut från systemet och mellan system. Detta gäller oavsett om det är mellan 

interna system, som är internt utvecklade eller upphandlade, eller mot system som ägs av en extern 

part. Att skicka information oavsett typen av system eller informationens format ställer krav på att 

skapa system som kan interagera med varandra genom att vara kompatibla eller interoperabla med 

andra system, såväl nuvarande som framtida. Dataportabilitet som förespråkar att individers 

registrerade personuppgifter ska kunna överföras mellan olika system i ett strukturerat och 

maskinläsbart format behandlas av artikel 20 i dataskyddsförordningen. För att möjliggöra 

dataportabilitet på det sätt som förespråkas i artikel 20 hamnar flera frågor kring, och perspektiv på, 

interoperabilitet i fokus.  

1.2	Problemformulering	

Förändringsarbetet i både privata och offentliga organisationer kan enligt Datainspektionen 

(Datainspektionen, 2017) såväl som konsulter (FCG AB, u.å.) som arbetar med 

dataskyddsförordningen innebära olika typer av förändring. De kan behöva se över och anpassa 

verksamheten för att följa de nya legala kraven (Datainspektionen, 2017; FCG AB, u.å.). Detta i syfte 

att säkerställa att verksamheten efterlever dem för att inte drabbas av sanktioner och andra negativa 

följder såsom försämrad legitimitet, trovärdighet och badwill. Risken för omfattande viten är ett 

viktigt hot att beakta i förordningen. Enbart vitenas omfattning gör det viktigt att följa 

dataskyddsförordningen för att undslippa omfattande negativa ekonomiska konsekvenser. Enligt 

dataskyddsförordningen kan det dömas ut viten på så mycket som 20 000 000 EUR eller upp till 4 

% av organisationens globala årsomsättning från föregående budgetår, beroende på vilket av dessa 

värden som är högst (EU 2016/679 artikel 83, punkt 5). 

 

Det är konstaterat att förordningen kommer att innebära omfattande förändring för hur 

verksamheter kommer få behandla personuppgifter för EUs medborgare. Det är emellertid ännu 

oklart på vilket sätt den förändrade lagstiftningen i praktiken kommer påverka verksamheterna. I en 

kartläggande studie över verksamheters uppfattningar och inställningar i frågan uttryckte 

verksamheterna som deltog osäkerhet för vad förordningen kommer innebära praktiskt i deras 

strategiska arbete med IT inom verksamheterna (Symantec, 2016). Dessutom framgick det att 

många verksamheter låg efter i sitt arbete med anpassningar till de nya legala kraven (ibid). Vid ett 

seminarium som vi närvarat vid den 5 maj 2017 om dataskyddsförordningen på Science Park 

Mjärdevi, uttryckte även representanter för de olika organisationer som deltog sin oro för vad 

förordningen kommer innebära praktiskt för verksamheter. På seminariet uppvisades osäkerhet för 

hur förordningens olika delar och begrepp skulle tolkas samt vad som skulle anses vara adekvata 

förändringar med hänsyn till den nya lagstiftningen för personuppgifter och personuppgiftsskydd. 
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Detta är därmed en aktualiserad fråga, och eftersom det är en ny förordning finns det inget utstakat 

tillvägagångssätt för hur förordningen ska efterföljas eller någon etablerad praxis för hur den ska 

tolkas. Inom forskningen påvisas också problematik med begreppstolkning. Chen och Daclin (2012) 

påstår att det råden osäkerhet i tolkningen av begreppet interoperabilitet och säger att aktörer tycker 

att det är svårtolkat och starkt beroende av sitt kontextuella sammanhang. Mot denna bakgrund 

menar vi att det blir svårt för olika aktörer att förstå varandra och att det finns risk för missförstånd 

med hänsyn till att förordningen ska råda i en mängd olika kontexter. 

 

En oro som uppkom vid seminariet var hur datakällor som kan betecknas som legacy ska hanteras. 

När det kommer till datakällor kan legacy också refereras som gammalt (Berman, 2015). Enligt 

Berman (2015) kan gammal data vara lagrad på ett sätt som är oförståeligt för yngre generationer, 

den tekniska expertisen kan vara bortglömd. Berman (2015) menar också att datan som betecknas 

som gammal eller legacy kan vara okänd för den som äger den eller att den inte förstår värdet av 

informationen. Det kan även vara svårt att söka i den gamla datan och mycket av datan saknar 

kvalitetssäkring. Anledningen till att kunskapen om IT-systemen som är legacy har blivit bortglömd 

är för att det har uppkommit nya IT-system som ersatt de gamla. Om de nya IT-systemen hade byggts 

med samma kunskaper hade inte kunskaperna om de äldre IT-systemen blivit förlorade, istället är 

det troligt att de nya IT-systemen har byggts upp på ett annat sätt. Panetto och Molina (2008) menar 

att det inte finns en etablerad arbetsmetod inom systemarkitektur och därmed byggs IT-system upp 

på olika sätt. En organisation som existerat under en längre tid har därmed förmodligen en mängd 

olika IT-system som har skapats utifrån de rådande förutsättningar som funnits vid IT-systemens 

uppkomst. Scholl et al. (2012) menar att det är en stor utmaning att integrera IT-system som är 

legacy, vilket framkom på seminariet på Mjärdevi Science Park. 

 

Med dataskyddsförordningen tillkommer ett nytt krav för det som benämns som dataportabilitet 

(EU 2016/679, artikel 20). Kravets kärna innebär att de personuppgifter som en EU-medborgare 

själv har registrerat eller gett uttryckligt samtycke för att de behandlas, ska denne kunna begära att 

få överfört till sig själv eller annan, i ett strukturerat, maskinellt läsbart format. Kravet på 

dataportabilitet utgör därför ett behov av att utveckla samt förändra IT-system så att de både kan 

skicka och ta emot information från andra IT-system som de enligt tidigare regler inte behövt vara 

interagerande med. Det är inte enbart en teknisk fråga utan berör även juridiska och organisatoriska 

aspekter. För att illustrera problematiken följer här ett illustrerande exempel. En EU-medborgare 

ska kunna begära att få sina registrerade personuppgifter som finns i en streamingtjänst för musik 

automatiskt överförda till sig själv eller direkt till en annan tjänst såsom sin lokala matvarubutik. 

Båda organisationerna ska ha system som kan skicka informationen i ett strukturerat, maskinellt 

läsbart format även om den är irrelevant för den mottagande organisationens verksamhet och tjänst. 

Om delar eller hela informationen är irrelevant ska även den mottagande organisationen 

automatiskt kunna sålla bort den informationen som är irrelevant med hänsyn till den registrerades 
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syfte för överföringen (Article 29 Data Protection Working Party, 2017). Denna problematik innebär 

att systemen ska kunna interagera och vara interoperabla med andra system i den mån att det finns 

möjlighet att leverera personuppgifter i strukturerat, maskinellt läsbart format till den registrerade 

eller annat system. System som inte uppfyller grundkraven behöver förändras om de inte redan 

uppfyller dem. 

 

Den offentliga sektorn utgör enligt den Europeiska kommissionen en viktig roll för att möjliggöra en 

inre digital marknad och det finns förbättringspotential i offentliga tjänster (Europeiska 

kommissionen, 2017). Därmed bör en offentlig organisation utgöra en god grund för att utreda 

dataskyddsreformens påverkan. Dataportabilitet är starkt förknippat med interoperabilitet som 

behandlas i en av statens offentliga utredningar. Isaksson (2016) menar i en av Statens Offentliga 

Utredningar att interoperabilitet är viktigt för att data ska kunna användas och för att lösningar ska 

få en verklig effekt (SOU 2016:85). Hon menar att kvalitet, effektivitet och tempo är aspekter som 

kräver att data ska kunna flöda effektivt mellan system och tjänster. För att det ska vara möjligt 

behövs det gemensamma standarder för hur data struktureras och tillgängliggörs. Dessa standarder 

bör skapas genom nationell samordning där varje sektor behöver ett utpekat ansvar för vem som är 

ansvarig för att underhålla riktlinjerna för vilka standarder som gäller. Inom områdena hälsa, 

transporter samt data som är viktigt för ekologisk hållbar utveckling bör därmed en aktör utses som 

ansvarar för att samordna arbetet med att ta fram standarder (ibid). 

 

I studien undersöks Region Östergötland, en offentlig organisation med vårdverksamhet som största 

verksamhetsområde. Region Östergötland står inför ett förändringsarbete med hänsyn till 

dataskyddsreformen. Förändringsarbetet berör hur organisationen anpassar sig efter de nya 

spelregler för hantering och behandling av personuppgifter som dataskyddsförordningen medför. 

Studien inriktar sig på den studerade organisationens syn på och arbete med att uppnå efterlevnad 

av dataskyddsförordningens krav om dataportabilitet för personuppgifter. Utgångspunkten i detta 

arbete utgörs av frågor om interoperabilitet. Relaterat till kraven som ställs på dataportabilitet hos 

verksamheterna finner vi att utreda hur fallverksamheten arbetar samverkande och strategiskt för 

att uppnå en adekvat nivå och form av interoperabilitet vilket därför är studiens huvudsakliga 

problemfokus. Här undrar vi också över vilka attityder, kompetenser och uppfattningar som finns 

inom fallverksamheten i deras arbete med interoperabilitet relaterat till dataportabilitetsfrågan. 

Detta för att fördjupa vår kunskap om hur verksamheten genom samverkan och interoperabilitet på 

olika nivåer, tillgodoser de nya krav om dataportabilitet som dataskyddsförordningen medför.  

1.3	Studiens	syfte	

Studiens syfte är att studera en offentlig organisation som berörs av dataskyddsreformen och kravet 

på dataportabilitet. I detta inryms en fördjupning i hur organisationen hanterar sina system och 

strukturer samt jobbar med standarder och samarbeten för att uppnå interoperabilitet i enlighet med 
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dataportabilitet. 

1.4	Frågeställning	

Studien utgår från nedanstående frågeställningar: 
 
Hur arbetar fallorganisationen med interoperabilitet i sitt förändringsarbete för att uppfylla de 

nya kraven om dataportabilitet i dataskyddsförordningen? 

 

Vilka utmaningar finns i fallorganisationen kopplat till interoperabilitet för att uppnå efterlevnad 

av dataskyddsförordningens krav om dataportabilitet för personuppgifter? 

 

Hur hanterar organisationen dessa utmaningar och vilka lärdomar från studien kan andra 

organisationer ha nytta av?  

 

I dessa frågeställningar inryms att utreda hur man med arbete kring interoperabilitet och samverkan 

säkerställer att de system och de delar av organisationen som hanterar och behandlar 

personuppgifter samverkar för att säkerställa att de nya lagkraven efterlevs. I detta ingår också att 

utreda hur verksamheten arbetar med att identifiera vilka problem och risker som finns. Vidare, hur 

verksamheten utvärderar sitt nuläge i hantering av personuppgifter, vilka mål som eftersträvas och 

vilka förändringsstrategier man har för att uppnå målen.  

1.5	Avgränsning	

För att precisera frågeställningen ytterligare behöver förtydligande avgränsningar göras. Goldkuhl 

(2011) menar att det finns flera viktiga frågor som forskare att försöka besvara i samband med att 

man söker ny kunskap och utformar en studie. Dessa är: “Vilka är mina frågor som jag vill söka 

svar till?”; “Vad vill jag få kunskap om?”, “Varför vill jag veta detta?”; samt, “Vad bryr jag mig inte 

om att få kunskap om i detta arbete?” (ibid, s. 25).  

 

I relation till Goldkuhls (2011) tidigare presenterade frågor har vi identifierat ett kunskapsbehov som 

är relationen mellan dataskyddsförordningens krav om dataportabilitet och verksamheters förmåga 

att arbeta med interoperabilitet. I denna relation vill vi utreda hur fallorganisationen arbetar med 

olika former och nivåer av interoperabilitet i syfte att säkerställa att de nya dataportabilitetskraven 

kring personuppgiftshantering efterföljs då de träder i kraft den 25 maj 2018. I samband med detta 

sker även en avgränsning för att studien inte ska bli alltför omfattande. För att behandla Goldkuhls 

(2011) fråga om vilken typ av kunskap som inte är intressant inom studiens ram och därmed utanför 

vår intressesfär, faller rent juridiska frågor och djupt tekniska frågor som vi i denna studie väljer att 

avgränsa oss ifrån. Detta då rent juridiska och tekniska frågor faller utanför författarnas akademiska 
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bakgrund. Då dataskyddsförordningen är omfattande väljer vi även att avgränsa oss till den del av 

förordningen som handlar om krav på dataportabilitet avseende registrerades personuppgifter. 

Denna avgränsning är ett medvetet val vi gör då kravet i sig är en stor nyhet, utmaning och samtidigt 

utgör en viktig komponent i de förutsättningar som råder för hur vårdgivare arbetar med 

personuppgifter operativt inom sina verksamheter och gemensamt genom samverkan. 

1.6	Studiens	målgrupp	

Goldkuhl (2011) menar att man i studier bör beakta och reflektera över studiens intressenter. 

Målgruppen för denna fallstudie kan sägas vara studenter och forskare inom informatik med särskilt 

intresse för hur förändringar i legala krav ställer ökade krav på interoperabilitet. Ytterligare en 

målgrupp är alla verksamheter såväl inom EU som utanför EU som hanterar eller behandlar 

personuppgifter innehållandes information om EU-medborgare. Detta eftersom de påverkas av de 

förändringar och nya krav på interoperabilitet som dataskyddsförordningen innebär. Studien bör 

vara särskilt intressant för de verksamheter som i hög omfattning påverkas av just 

dataportabilitetskravet i förordningen. Samtidigt berörs alla verksamheter och personer som står 

inför eller ska arbeta med komplexa förändringsprojekt som sätter krav på förbättrad 

interoperabilitet. Detta då uppsatsen utreder uppfattningar, attityder och tankesätt hos personer 

som beslutar om och arbetar med denna typ av frågor. Därigenom menar författarna att uppsatsen 

bidrar med praktiska insikter kring interoperabilitet och förändringsarbete relaterat till legala 

förändringar såsom dataskyddsförordningen. Men också att uppsatsen kan nyttjas av reflekterande 

praktiker som kan finna andra liknande tillämpningsområden där kunskap om interoperabilitet och 

krav på IT-samverkan är viktig. Genom att aktualisera kopplingen mellan interoperabilitet och 

lagstiftning har vi en förhoppning om att andra studenter och forskare inom informatik kan få 

inspiration för fler studier av kopplingen mellan interoperabilitet och juridik. 

 

Vi menar att såväl enskilda som konsulterande verksamheter som vill fördjupa sina insikter inom 

dessa områden kan dra nytta av detta uppsatsarbete. Enskilda verksamheter för att fördjupa sig om 

praktiskt arbete utifrån dataskyddsförordningen, förändringsprojekt och strategiska IT-frågor. 

Konsulterande verksamheter för att uppsatsen bidrar med fördjupande förståelse för hur deras 

kundsida uppfattar denna typ av problem. 

 

1.7	Studiens	disposition	

I detta stycke presenteras studiens disposition för att ge en pedagogisk överblick för läsaren över 

uppsatsen olika delar utifrån kapitelindelningen. 

 

Studiens disposition är uppbyggd av sju kapitel. Innan det första kapitlet presenteras 
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sammanfattning, figurförteckning, tabellförteckning och innehållsförteckning. Efter det sjunde, 

avslutande kapitlet återfinns källförteckning och bilagor.  

 

Det första kapitlet är en inledning innehållandes bakgrund för studien, problemformulering, 

presentation av syfte, vald frågeställning, kunskapsbidrag, avgränsningar, målgrupp och denna 

disposition. Kapitel 2 handlar om studiens metod. Här ger författarna läsaren inblick kring sina 

filosofiska grundantaganden, sina akademiska bakgrunder och förförståelse, den applicerade 

forskningsmetoden, datainsamlingsteknik, analysmetod, presentationsmetod, etiskt 

förhållningssätt samt reliabilitet och validitet. I det tredje kapitlet görs en litteraturgenomgång där 

relevant teori för studien presenteras. Kapitlet fokuserar huvudsakligen på kopplingen mellan 

interoperabilitet och dataportabilitet genom att överblicka tidigare forskning och bidrag. Kapitlet 

avslutas med att författarna presenterar en tematisk analysmodell med förankring i 

litteraturgenomgången. Kapitel 4 består av redovisningen av studiens resultat i form av empirisk 

data. Empirin består huvudsakligen av intervjuer men även kompletterande dokumentstudier. Det 

femte kapitlet utgör studiens analys och diskussion kring dataportabilitet och interoperabilitet som 

baseras på presenterat material från kapitel 3 och kapitel 4. I sjätte kapitlet presenteras studiens 

slutsatser. Här återknyts resultaten till forskningsfrågorna och syftet som presenterades i 

inledningen (kapitel 1). Slutligen, i det sjunde och sista kapitlet görs en reflektion över studien av 

uppsatsförfattarna. I detta kapitel gör författarna kritiska reflektioner kring sin studie samt även 

förslag på framtida forskningsfrågor som vi funnit särskild relevans kring att forska vidare inom. 

Dispositionen beskrivs i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1 Illustration över uppsatsens disposition. 
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2.	Metod	

I detta kapitel presenteras och redogörs för studiens metod. Syftet är att läsaren ska ges en så 

fullständig och transparent bild som möjligt med syfte att förtydliga det tillvägagångssätt, de 

ställningstaganden och de antaganden som ligger till grund för uppsatsen. Metodkapitlet redogör 

mot denna bakgrund för författarnas filosofiska grundantaganden, perspektiv och 

kunskapsbehov, författarnas forskningsmetod, datainsamlingsteknik, analysmetod, 

presentationsmetod, etiska förhållningssätt och metodkritik. 

 

För att ge läsaren en inledande överblick över vår tillämpade metod vill vi tydliggöra att vi har följt 

den metodmässiga arbetsprocess som Bryman (2013) beskriver för kvalitativ forskning (figur 2). 

Därför inleds metodkapitlet med en presentation av våra filosofiska grundantaganden samt 

perspektiv och kunskapsbehov. Därefter följer beskrivningar av forskningsmetod, 

datainsamlingstekniker, analysmetod och forskningsetiska överväganden. 

 
Figur 2 Figur med inspiration från Myers (2013, s. 24) som illustrerar tillämpad metod för genomförandet av denna 
kvalitativa fallstudie. Figurkälla: Författarnas illustration. 

2.1	Filosofiska	grundantaganden	

I detta avsnitt (2.1) presenteras författarnas syn på kunskap och verklighetstolkning. Allt 

forskningsarbete baseras på filosofiska grundantaganden vilka ofta ses som självklara för forskaren 

då det inom varje ämnesdisciplin finns etablerade forskningstraditioner (Myers, 2013; Bryman & 

Bell, 2007). Myers (2013), professor i informatik och med stor erfarenhet av forskningsmetodik, 

framhäver vikten av att explicitgöra sina filosofiska grundantaganden som forskare eftersom dessa 

utgör grunden för det fortsatta arbetet i forskningsprocessen. Enligt oss är det mot denna bakgrund 

relevant att framhäva våra utgångspunkter kring detta för att ge läsaren en bakomliggande förståelse 

kring författarnas synsätt och grund för tolkningar. Enligt Myers (ibid) delas kvalitativ forskning 

huvudsakligen in efter tre olika forskningsperspektiv. Dessa tre är positivism som traditionellt 

förknippas med naturvetenskaplig forskning, interpretivism som brukar förknippas med 

samhällsvetenskaplig forskning och kritisk forskning som ofta ifrågasätter etablerade synsätt och 

sociala strukturer (ibid). Positivism utgår från att det finns en neutral, objektiv sanning som kan 

studeras vilket är ett vanligt perspektiv inom naturvetenskapen, men också mindre vanligt inom 

sociala studier (Bryman & Bell, 2007). Eftersom detta synsätt inte överensstämmer med vår eget 

perspektiv för studien där sociala sammanhang har studerats har därför det positivistiska synsättet 
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valts bort. Detta till förmån för interpretivism som anses mer passande för sociala studier (Bryman 

& Bell, 2007). Myers (2013) ser interpretivism som en lämplig filosofisk grund i sammanhang då 

forskningens mål är att göra en fördjupande studie av ett tydligt avgränsat område eller då ett nyare, 

outforskat forskningsämne studeras. Interpretivism innebär att ett tolkande perspektiv används och 

att man i sin studie tar hänsyn till de människor, sociala sammanhang och den omliggande kontext 

som studeras (Bryman & Bell, 2007). Interpretivism innebär därmed att tolkningen av sociala 

samband och social kontext är centralt för studien eftersom verkligheten betraktas ur perspektivet 

av den specifika kontexten och utifrån subjektets perspektiv och tolkning av verkligheten. Eftersom 

forskaren själv i sin tur tolkar det studerade sammanhanget uppstår vad som brukar beskrivas som 

den dubbla hermeneutiken. Dubbel hermeneutik förekommer exempelvis då forskaren inhämtar 

data genom intervjuer. (Myers, 2013; Bryman & Bell, 2007). 

  

Eftersom vår studie har genomförts som en fallstudie i en specifik organisation där data inhämtats 

genom intervjuer med personer som arbetar i organisationens verksamhetskontext har vi valt att 

applicera ett interpretivistiskt, tolkande synsätt för studien. Detta ger oss möjlighet att komma nära 

och iaktta företeelser ur anställdas och fallverksamhetens egen tolkning, uppfattning och syn på 

verksamheten. Det positivistiska synsättet innebär att verkligheten ses som något objektivt som kan 

iakttas neutralt i enlighet med den naturvetenskapliga forskningstraditionen (Bryman & Bell, 2007; 

Myers, 2013) Hade vi i studien valt att se verkligheten positivistiskt hade det för oss som forskare 

inneburit en strävan att studera verksamheten ur ett objektivt perspektiv med tron på att 

verksamheter kan iakttas neutralt från ett utanförperspektiv. Ett sådant perspektiv överensstämmer 

emellertid inte med vår övertygelse om att verksamheter och deras existens är beroende av kontext 

och sociala sammanhang och bör studeras inifrån. Därmed har ett positivistiskt synsätt valts bort för 

denna studie. 

  

Kritisk forskning innebär att man väljer ett ifrågasättande perspektiv där man strävar efter att se 

verkligheten på andra sätt än ur det etablerade, vedertagna perspektivet. En sådan 

verklighetstolkning ställer krav på stor erfarenhet hos forskaren som bör ha djup inblick i det 

undersökta sammanhanget och kännedom om forskningsfältet (Myers, 2013; Bryman & Bell, 2007). 

Bedömningen är att vi i denna studie varken har för syfte att ifrågasätta verksamhetens etablerade 

arbetssätt eller tillräckliga erfarenheter och resurser för att på kritiskt sätt ifrågasätta verksamhetens 

etablerade arbetssätt och rutiner. Vi strävar snarare efter att få en fördjupad förståelse i hur 

verksamheten arbetar för att nå kraven som den nya lagstiftningen kommer innebära. Därför har det 

kritiska perspektivet valts bort till förmån för det tolkande synsättet.	

2.2	Perspektiv	och	kunskapsbehov	

I detta stycke redogör vi som författare för vilket grundläggande perspektiv vi antagit för studien 

utifrån vår studiebakgrund och vårt intresse. Vi beskriver också vår förförståelse för det område vi 
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behandlar i studien och vilket vårt förväntade kunskapsbidrag är med studien. Därigenom ges 

läsaren en kontextualiserande inblick i vilka vi är som forskare, varför studien har utförts samt vad 

våra förväntningar på studien har varit.  

2.2.1	Studiens	perspektiv	

En perspektivanalys handlar enligt Goldkuhl (2011) om en persons grundläggande antaganden och 

uppfattningar om verkligheten. Dessa är ofta omedvetna, oreflekterade och underförstådda samt 

ibland fördomsfyllda. Goldkuhl (ibid) menar att en forskare med hjälp av en perspektivanalys kan 

bidra till reflektion och synliggöra vilka antaganden och uppfattningar som finns. 

Perspektivanalysen bidrar till att ge författaren ökad medvetenhet i dessa frågor samt avslöja om 

forskaren har någon eventuell bias åt något håll i de frågor som behandlas. Perspektivanalysen kan 

då synliggöra en sådan bias och ger forskaren bättre förutsättningar att förhålla sig till den genom 

ökad medvetenhet. Han menar dock att det inte finns någon objektiv och neutral punkt utanför sig 

själv utan perspektiv kommer alltid att vara närvarande, perspektivanalysen bidrar i sin helhet till 

att forskaren får förbättrade förutsättningar i genomförandet av sin studie genom att reflektera över 

ovanstående frågor. Goldkuhl (2011) räknar upp följande delar av perspektiv: 

  

- Begrepp/kategorier 

- Föreställningar 

- Erfarenheter 

- Värderingar 

- Regler 

- Förväntningar 

  

Kortsiktigt menar han att “Perspektivanalys är att artikulera sin förförståelse” (Goldkuhl, 2011, s. 

22). Som författare inleder vi perspektivanalysen med att presentera vår huvudsakliga 

utbildningsbakgrund som ekonomer. Detta skulle enligt Goldkuhl (2011) motsvara delen 

värderingar, alltså hur någonting bör vara utifrån ämnen som ekonomisk styrning, juridik, 

organisationslära och management. Det går att argumentera för att det är erfarenheter som vi har 

med i bagaget av våra utbildningar. Här har vi varit väl införstådda i att vi sannolikt haft en bias för 

att naturligt betrakta saker ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom vår medvetenhet om detta har vi 

kunnat ifrågasätta våra invanda tankemönster och samtidigt förhållit oss mer öppna mot alternativa 

infallsvinklar och synsätt i arbetet med vår uppsats eftersom våra ursprungliga föreställningar 

många gånger har utmanats under arbetets gång. Som magisterstudenter inom IT och Management 

har vi medvetet försökt vara öppensinnade i våra värderingar, uppfattningar om regler och 

ursprungliga förväntningar. På så vis har vi hela tiden kunnat ta till oss och beakta nya upptäckter 

pragmatiskt under arbetets gång. I synnerhet i de intervjuer som genomförts med personer som ofta 

haft ämnesspecifik spetskompetens inom flera olika akademiska och arbetsrelaterade områden. Vi 
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båda har den akademiska kombinationen av en ekonomisk bakgrund och fortsatta studier inom IT 

och management. Under det senaste läsåret på masterprogrammet IT och Management har IT och 

IKT-relaterade frågor behandlats strategiskt och ur ett styrningsperspektiv. Vi har därför i denna 

studie tagit utgångspunkt i att behandla de studerade frågorna om dataportabilitet ur ett strategiskt 

och styrningsorienterat perspektiv. 

  

Denna magisteruppsats som omfattar 15 högskolepoäng har skrivits under andra delen av 

vårterminen 2017 som det avslutande momentet av ett års fördjupande studier på 

masterprogrammet för IT och Management vid Linköpings universitet. Året har varit lärorikt och 

perspektivvidgande på många sätt för oss båda som har en studiebakgrund inom ekonomi. Vi har 

berört många intressanta delar av informatik då vi studerat IT och management som har kommit till 

nytta för oss i genomförandet av detta arbete. Vi har bland annat tagit med oss inblickar och 

fördjupade kunskaper från några delar av informatikens forskningsområde såsom samverkan och 

förändringsarbete inom informatik, strävan efter samklang inom styrning av IT och verksamhet, 

arbete med interoperabilitets- och integrationsfrågor samt gemensamma initiativ till olika sorters 

standarder inom informatiken. 

  

I denna magisteruppsats har vi, med vår studiebakgrund som två ekonomer med stort intresse för 

styrnings- och strategifrågor, valt att fokusera på hur man kan styra och arbeta strategiskt för att 

samverka inom IT för att uppnå interoperabilitet. Interoperabilitetsfrågan behandlas i studien 

genom att utgå från flera perspektiv och med ett särskilt fokus på just standardiserade lösningar för 

dataportabilitet i samband med krav från ny lagstiftning i samband med dataskyddsförordningen 

som införs i maj 2018. 

2.2.2	Förförståelse	och	förväntat	kunskapsbidrag	

Ursprunget till intresset för den fråga som har behandlats i uppsatsen har väckts ur små fragment 

som sammanfallit från olika områden bit för bit under läsåret. Det behandlade ämnet har vuxit fram 

bit för bit i samband med de kurser vi har läst på mastersprogrammet i IT och Management på 

Linköpings universitet. Vi har under läsåret kommit i kontakt med frågor såsom bland annat 

interoperabilitet, digitalisering, ehälsa och förändringsarbete. Samtidigt har vi märkt av alla de 

många, olika initiativ som finns för digitalisering (Europeiska Kommissionen, 2010; SOU 2014:13). 

Vi har kommit i kontakt med flera av dessa digitala agendor, vilka i sin tur likt ringar på vattnet har 

bidragit till ytterligare initiativ för att föra digitaliseringen i Europa framåt med hjälp av bland annat 

policys och gemensam lagstiftning såsom den nya dataskyddsförordningen (Europeiska 

Kommissionen, 2010; EU 2016/679). I förslaget till den nya dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 

hittade vi frågan om rätten till dataportabilitet för personuppgifter. För uppsatsen tolkas kravet om 

dataportabilitet för registrerade personuppgifter som dataskyddsförordningen medför främst som 

ett yttre problem som orsakar det behov av förändringar och anpassningar som verksamheten 



 13 

behöver göra. Med fördjupande inblick från de kurser vi har läst under året har frågor väckts om 

utmaningarna kring interoperabilitet, standardisering och samverkan. Goldkuhl (2011) talar om 

olika typer av kunskap och menar att det är viktigt att veta vilken slags kunskap man som forskare 

söker. Enligt hans definitioner förväntar vi oss att genom studien bidra med prospektiv kunskap (hur 

något skulle kunna vara) och vägledande kunskap (hur man bör göra) om det utredda problemet 

med dataportabilitet och interoperabilitet. 

2.3	Forskningsmetod	

Enligt Myers (2013) klassificeras forskningsmetod huvudsakligen som kvalitativ eller kvantitativ. 

Forskningen kan också vara en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod, till exempel 

då metoden bygger på intervjuer och följs upp kvantitativt med enkäter (ibid). Naturvetenskapliga 

discipliner har en etablerad tradition av kvantitativ forskning medan det inom samhällsvetenskaplig 

forskning är vanligare med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2007; Myers 2013). Myers (2013) 

förklarar att traditionen med kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och management kan 

anknytas till att man inom de ämnena ofta söker fördjupande förståelse för problem i avgränsade 

kontexter såsom i en specifik bransch eller hos en specifik verksamhet. 

  

Bryman & Bell (2007) separerar fundamentala skillnader och utmärkande karaktärsdrag mellan 

kvalitativa och kvantitativa studier. De beskriver att kvantitativa undersökningar fungerar väl när 

det undersökningsproblem och det data som samlas in är lämplig att presentera kvantitativt och kan 

testas med hjälp av hypotesprövning och statistiska metoder (ibid). Ofta, men inte alltid, är 

kvantitativa studier inriktade på att testa befintlig teori deduktivt med en positivistisk verklighetssyn 

präglad av uppfattningen att problemet kan undersökas objektivt (Myers, 2013; Bryman & Bell, 

2007). Bryman & Bell (2007) beskriver att kvalitativa studier på samma sätt utgår från kvalitativ 

data beskriven i ord istället för kvantitativt. 

  

Kvalitativ forskning går i högre utsträckning än kvantitativ ut på att genom induktion generera ny 

teori från det data som studeras i den avgränsade kontexten (ibid). Ofta utgår man från ett tolkande 

synsätt och uppfattningen om att de sociala sammanhang som studeras är socialt konstruerade av 

människor. Det är inte alltid som studier förhåller sig strikt till om teorins roll i studien kan ses som 

uteslutande deduktiv eller induktiv. I många studier tas utgångspunkt i grundläggande teori eller 

empirisk data varpå man sedan arbetar växelvis däremellan i ny insamling av empiri och teori. Detta 

är ett tredje tillvägagångssätt som innebär en iterativ process (Tracy, 2013). 

  

Den iterativa forskningsprocessen innebär enligt Tracy (2013) att en forskare alternerar mellan 

insamling av redan existerande teori och den empiri som samlas in, vilket är en vanlig arbetsprocess 

inom kvalitativa studier. Teorin kan väcka en fråga om något som kan vara intressant att undersöka 
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vidare varpå man insamlar empiri, eller omvänt. När sedan empirin samlas in kan det upptäckas 

någonting nytt som den teori som har använts vid utformningen av intervjuguiden inte kan svara på. 

Empirin uppmanar då forskaren att återigen söka teori som bidrar till att bättre förklara det fenomen 

som observerats. Med andra ord kan empirin göra att det krävs en revidering av den teoretiska 

referensramen. Bryman (2015) beskriver vidare forskning som alternerar mellan insamling av teori 

och empiri som abduktiv. Abduktion tillåter forskaren att i sin arbetsprocess växelverka mellan 

datainhämtning och teoriförankring. På så vis tas grundläggande utgångspunkt i vad som framgår 

empiriskt i det studerade sammanhanget, och sambandet mellan teori och empiri förankras sedan 

växlande, successivt genom abduktion (ibid). 

  

Vi har valt att utforma en kvalitativ fallstudie vilket motiveras av att vi i enlighet med beskrivningen 

ovan söker ny, fördjupande kunskap om en specifik fallverksamhet i ett avgränsat kontextuellt 

sammanhang. Enligt Flyvbjerg (2006) är fallstudier ett mycket bra sätt att studera kontextberoende 

och praktiska fall. I studien använder vi oss av en iterativ, abduktiv process som angreppssätt för de 

identifierade forskningsproblemen. Att utgå från abduktion och arbeta iterativt med 

empiriinsamling och teoriförankring i vår forskningsmetod kan motiveras eftersom det ämne som 

undersökts inledningsvis har tagit bred utgångspunkt i befintlig teori inom informatik som bedömts 

ha relevans för syfte och en outforskad frågeställning. Att studiens frågeställning och kontext kan ses 

som outforskad har medfört att det på förhand inte varit givet vilken specifik teori som kunnat ha 

relevans för att förklara det undersökta problemet i undersökningskontexten. Inledningsvis har vi 

samlat information om vad dataskyddsförordningen allmänt innebär för verksamheter och kan 

tänkas få för konsekvenser för dem. 

  

 Tidigare forskning relevant för studien har växelvis kunnat identifieras parallellt med insamlingen 

av empiri. Resultatet av en inledande intervju med Region Östergötlands dataskyddsombud bidrog 

till att vi fann en avgränsad del av förordningen som särskilt relevant att undersöka inom 

fallorganisationen, närmare bestämt dataportabilitet. Detta har sedan lett oss vidare till teori som i 

ett ytterligare steg påverkat vår empiriinsamling i efterföljande intervjuer. På grund av att 

dataskyddsförordningen inte har implementerats ännu har vi alltså inte kunnat förutse vilka teorier 

som skulle vara relevanta för uppsatsen och det iterativa arbetssättet har gjort det möjligt för oss att 

komplettera med nytt material under studiens gång eftersom vi växlat mellan inhämtningen av teori 

och empiri. I inhämtad empiri har sedan teman kartlagts som kan kopplas till litteraturgenomgången 

av teori. Både teori och empiri har sedan uppdaterats ytterligare och stämts av mot varandra i vår 

iterativa arbetsprocess. Materialet har bearbetats och sedan använts i efterföljande tematiska analys 

som presenteras i kapitel 5.  

  

I studien har vi valt att endast studera en fallverksamhet vilket ger oss förutsättningar att nå fram 

till det Bryman och Bell (2007) beskriver som fördjupande kunskap om hur en organisation ser på 
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ett komplext problem i den avgränsade undersökningskontexten. Att vi valt en fallverksamhet 

motiveras av att det tillåter oss att komma nära verksamheten och studera den från ett inifrån-

perspektiv. Nedan beskrivs studiens arbetsprocess i figur 3. 

 

 
Figur 3 Beskrivning av studiens arbetsprocess. 

  

I valet av organisation har vi delvis varit styrda av arbetets tidsbegränsning och olika organisationers 

möjlighet att medverka i intervjuer för detta arbete. Således finns i valet av fallorganisation inslag av 

vad Bryman & Bell (2007) beskriver som ett bekvämlighetsurval. När bekvämlighetsurval används 

utgår man från vem eller vilka som helt enkelt är tillgängliga för studien. Urvalet av fallverksamhet 

kan dock i hög utsträckning även betraktas som ett riktat urval då vi haft grundläggande kriterier 

som vi ansett ska vara uppfyllda hos fallverksamheten (ibid).  De kriterier som vi har utgått från och 

som har eftersökts hos fallverksamheten är följande: 

  

● Det finns redan etablerade IT-strukturer, -strategier och processer hos verksamheten. 

● Personuppgiftshantering utgör en viktig del av verksamhetens arbete. 

● Fallverksamheten är införstådd i begrepp som “dataskyddsförordningen” och/eller GDPR. 

● Det finns en etablerad IT-avdelning eller funktion inom verksamheten som hanterar de 

områden som ämnar behandlas i studien. 

● Fallverksamheten kan bistå med resurser till författarnas insamling av empiri i form av 

respondenter till intervjuer och dokument. 

● Fallverksamheten har sourcinglösningar och/eller etablerade partnersamarbeten i form av 

konsulter och/eller molntjänster och/eller lagringstjänster där personuppgifter hanteras. 
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Centrum för Verksamhet och Utveckling (hädanefter CVU) på Region Östergötland uppfyller 

samtliga av dessa punkter och har därför ansetts utgöra en kvalificerad fallverksamhet. För att kunna 

samla in empirisk data för studien har författarna etablerat kontakt med en anställd på CVU som 

fungerar som en kontaktperson mellan organisationen och oss som författare. Därigenom har 

möjligheten att samla in empiri genom intervjuer säkerställts för studien. I tabell 1 följer en 

presentation över studiens respondenter och tillfällen för intervjuer: 

 

Tabell 1. Tabellen redovisar fallstudiens intervjurespondenter, samt redogör för datum för och längd för 

intervjuer, deltagande respondenter, funktioner samt perspektiv och behandlade perspektiv. 

Datum: Tid: Respondenter: Respondenternas perspektiv: 

2017-04-24 44 min Dataskyddsombud. (1 person) Övergripande. Initial intervju och allmänna frågor. 

2017-05-15 60 min Informationsarkitekt. (1 person) Tekniskt och semantiskt. 

Arkitektur och system. 

2017-05-18 55 min Enhetschef. (1 person) Organisatoriskt. Ledarskap, styrning och strategi. 

2017-05-19 62 min IT-arkitekt. (1 person) Tekniskt och semantiskt. Arkitektur och system. 

2017-05-24 61 min Dataskyddsombud och 
Chefsarkitekt. 

(2 personer) 

Juridiskt. Personuppgiftsskydd och lagstiftning. 

Organisatoriskt och tekniskt. 

 

2.4	Datainsamlingstekniker	

Myers (2013) beskriver flera tekniker för datainsamling och han lyfter huvudsakligen fram tre olika 

tekniker för att samla in data inom den kvalitativa forskningsgenren. Dessa tekniker är intervjuer, 

fältarbete eller observationer och dokumentstudier. De olika teknikerna skiljer sig åt på flera sätt 

med både fördelar och nackdelar. De kan antingen användas enskilt eller i kombination med 

varandra när data samlas in (ibid). 

  

Myers beskriver intervjuer som det vanligaste tillvägagångssättet för att samla in data i kvalitativa 

studier. Intervjuer tillåter forskaren att komma nära individerna i den studerade kontexten och 

insamla detaljrik data. En intervju tillåter forskaren att studera sammanhanget ur respondentens 

synsätt, tankar och perspektiv. Myers menar också att olika datainsamlingstekniker ofta är 
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traditionsbundna till olika typer av metoder. Han exemplifierar med att fallstudier är starkt 

förknippade med intervjuer, och att etnografisk forskning på samma sätt förknippas med fältarbete. 

Det som till sist och syvende avgör valet av insamlingsteknik menar Myers är valet av den 

forskningsfrågan som undersöks och hur data bäst kan tillgängliggöras. (Myers, 2013) 

  

Observationer och fältarbete tillåter forskaren att samla in data genom observationer, antingen som 

en deltagande observatör i det sociala sammanhanget, eller som en yttre observatör utan direkt 

interaktion med de observerade (Bryman & Bell, 2007). Mervärdet av att välja observationer eller 

fältarbete som insamlingsmetod för data ligger i möjligheten med att observationer ger forskaren 

utrymme för att samla in data som den studerade personen inte normalt uttalar i en intervju (Myers, 

2013). Sådan data som finns i personens undermedvetna, vilket ger goda förutsättningar till 

djupgående analys och detaljrikedom (ibid). Nackdelar med observationer och fältarbete är att 

teknikerna ofta innebär tidskrävande arbete, att det kan vara svårt att få tillgång till 

observationsmöjligheter samt ställer stora krav kring att forskaren är välbekant med det studerade 

området (Myers, 2013, Bryman & Bell, 2007). 

  

Dokumentstudier är ytterligare ett sätt att samla in data. Insamlingstekniken innebär att forskaren 

får tillgång till olika sorters dokument vilka kan vara interna verksamhetsdokument, mail, tidnings- 

och tidskriftsartiklar, lagtexter, policys, protokoll eller strategidokument (Bryman & Bell, 2007). 

Myers (2013) menar att dokument kan bidra till att göra empirin för en studie mer innehållsrik än 

om det empiriska materialet enbart samlas in genom observationer eller intervjuer. Dokument kan 

dessutom kategoriseras utifrån deras tillgänglighet i form av offentliga, privata eller personliga. Till 

exempel klassificeras ett dagboksinlägg ses som personligt, ett mail mellan två individer kan 

betraktas som privat och en lagtext som offentlig (ibid). Fördelar med dokument som framhålls av 

Myers (ibid) är att de ofta är lättillgängliga, kan ge möjlighet att kontrollera egna iakttagelser. Då 

dokument är andrahandskällor skrivna av andra kan det ibland vara svårt att tolka dem, bedöma 

autenticitet, representativitet och kredibilitet (ibid). Därmed bör man som forskare ställa sig 

källkritisk och noggrant granska de dokument som tas med i en studie (ibid). 

  

För all insamlad data bör man som forskare vara medveten om skillnaderna mellan primär och 

sekundär data. Myers (2013) tydliggör att det är primärdata, det vill säga den data som forskaren 

själv samlar in med lämplig datainsamlingsteknik, som tillför kredibilitet och ny kunskap till 

forskningsfältet. Sekundärdata i form av publicerade artiklar i journaler, rapporter, publicerade 

dokument och andras forskningsresultat ger forskaren möjlighet att kartlägga mönster i form av 

likheter eller skillnader från sina egna forskningsresultat i förhållande till andras. Genom att anknyta 

till tidigare forskning skapas utrymme för bekräftande eller ifrågasättande diskussion och analys. 

(Myers, 2013; Bryman & Bell 2007) 
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2.4.1	Inledande	intervju	

För att få en inledande inblick i fallorganisationen och kunna förankra vår studie bättre i 

undersökningskontexten har en inledande intervju genomförts med en representant från 

verksamheten den 24 april, vilket framgår i tabell 1. Strukturen för denna intervju har varit semi-

strukturerad på samma sätt som det som presenteras för de efterföljande intervjuerna i kapitel 2.4.2 

nedan.  I denna intervju har övergripande frågor om organisationen, deras arbete med IT och dess 

förberedelser inför dataskyddsförordningen ställts. Syftet med den inledande intervjun var att 

förankra vår frågeställning i verksamhetskontexten och avgränsa vår frågeställning. Efter den 

inledande intervjun har frågeställning, syfte och avgränsningar uppdaterats utifrån det 

undersökningsproblem vi identifierat hos verksamheten. 

2.4.2	Semistrukturerade	intervjuer	

I denna studie har vi huvudsakligen använt oss av intervjuer. Intervjuer har tillåtit oss som forskare 

att komma nära fallorganisationen och samla in data från insidan genom att ta del av tankar, idéer 

och synsätt från de människor som finns inom organisationen. Intervjuerna har genomförts 

semistrukturerat utifrån olika teman som vi identifierat både teoretiskt i litteratur och empiriskt i 

dokument och i den inledande intervju vi genomförde i början av arbetet för att kontextualisera vårt 

forskningsproblem. Teman som har behandlats har handlat om mer generella frågor om 

fallorganisationen och respondenternas roller, men också mer specifika roller som anknutit till 

dataskyddsförordningen, dataportabilitet, interoperabilitet, samverkan och standardisering. Att 

intervjuerna genomförts semi-strukturerat utifrån större teman har gett oss en grundläggande 

guidning. Detta har i insamlingen av materialet skapat grundläggande konformitet och struktur 

jämfört med om intervjuerna hade genomförts helt ostrukturerat. Samtidigt har vi med semi-

strukturerade intervjuer haft möjlighet att vara flexibla och improvisera under intervjuerna. Det har 

gett oss möjlighet att komma djupare in på olika ämnen och möjlighet att improvisera oss fram när 

det funnits anledning att gräva djupare inom ett behandlat område. 

  

Myers (2013) framhåller att semi-strukturerade intervjuer ger just grundläggande guidning och 

konsistens för studien men fortfarande utrymme för improvisation i svaren från respondenten. Han 

menar dock att semi-strukturerade intervjuer ställer krav på forskarna att i någon mån följa 

grundstrukturen för att uppnå konformitet (ibid). Valet av semi-strukturerade intervjuer har 

baserats på att det är fördelaktigt att kunna ställa liknande frågor till de olika respondenterna utifrån 

huvudteman. Det har på så vis gett oss möjlighet att jämföra olika åsikter enligt de olika teman vi 

behandlat beroende på vilken roll och befattning som respondenterna har. Till exempel, att en 

person som är jurist kan ha bättre koll på lagmässiga föreskrifter men inte lika stor insyn i tekniska 

frågor om hur föreskrifternas krav ska realiseras i praktiken. 
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Ytterligare en intervjuform är ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer är ofta relaterade 

till narrativ forskning och forskning där forskaren utgår från det empiriska och inte fördefinierat 

söker efter något specificerat och behöver strukturera materialet (Myers, 2013; Bryman & Bell, 

2007). Så har inte fallet varit för oss som redan tagit utgångspunkt i befintliga teorier och identifierat 

övergripande teman. Ser man istället till strukturerade intervjuer har de en fördefinierad struktur 

och söker primärt konsistens i svaren, ofta för ett större urval av respondenter (Myers, 2013). Då 

målet för oss snarare har varit att utveckla fördjupad förståelse och att fokusera på att samla in 

uttömmande svar, samt utgått från ett mindre urval respondenter har vi valt att inte använda oss av 

ostrukturerade intervjuer eftersom detta skulle begränsa oss.  

2.4.3	Urval	av	respondenter	

Inom organisationen har urvalet skett utifrån ett snöbollsurval av respondenter. Snöbollsurval 

tillhör kategorin icke slumpmässiga urval (Bryman & Bell, 2007). Myers (2013) beskriver 

snöbollsurval som en strategi för att hitta nya respondenter genom att låta den ursprungliga 

respondenten ledsaga forskarna vidare till nya respondenter som kan bidra till forskningen. Detta 

sätt att välja ut respondenter betyder att vi genom vår kontaktperson inom organisationen kunnat 

hitta nya respondenter för intervjuer genom denne som har lotsat oss vidare till andra personer med 

kunskap och erfarenhet inom det studerade området. I detta fall utgörs dessa personer främst av 

människor med kunskap inom juridik och informatik. Vi har genomfört intervjuer med en jurist, en 

enhetschef och två IT-arkitekter. Målet har varit att genomföra en eller flera intervjuer med varje 

respondent för att kunna spegla våra frågor utifrån fyra olika perspektiv. Dessa fyra perspektiv är: 

det organisatoriska perspektivet, det juridiska perspektivet, det tekniska perspektivet och det 

semantiska perspektivet. De fyra perspektiven är förankrade i de fyra olika perspektiv som 

presenteras i litteraturgenomgången om olika nivåer av interoperalitet. 

2.4.4	Intervjuteknik	och	transkribering	

Det finns olika typer av frågor som det går att ställa i en intervju och Kvale och Brinkmann (2014) 

talar om två undergrupper av frågor, tematiska och dynamiska. De tematiska frågorna syftar till att 

skapa empiri som kan tillföra relevant kunskap till studien och därmed svara på studiens 

frågeställningar medan de dynamiska frågorna berör interaktionen mellan intervjuare och 

respondent, för att skapa god stämning mellan dessa parter. Intervjufrågorna bör vara enkla att 

förstå för den som intervjuas (ibid). Vi har primärt valt att använda oss av tematiska frågor som är 

relevanta för studiens syfte. Vi har dock varit medvetna om att inte vara för strikta i hur vi ställer 

frågorna då det en god intervjumiljö kan leda till att respondenterna kan vara villiga att berätta mer 

samtidigt som att vi kan få empiri som inte skulle vara möjligt annars. Vi har vidare försökt att göra 

frågorna så lättförståeliga som möjligt och varit tydliga med att förklara om det uppstått 

missförstånd samt försäkrat oss om att bekräfta det som varit tveksamt. 
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Vid intervjuerna har vi valt att spela in intervjuerna. Enligt Myers (2013) är det fördelaktigt då det 

möjliggör för direkta citat och möjliggör att hämta empiri exakt så som respondenten svarat med 

mindre risk för att data tolkas felaktigt eller faller bort. Myers (ibid) menar att arbetet är 

tidskrävande men ger intervjuerna högre kredibilitet. Vi har kunnat spela in samtliga intervjuer med 

respondenternas godkännande. Det är endast vi som uppsatsförfattare som har åtkomst till 

materialet som förvaras skyddat för att minimera risken för obehörig åtkomst. Att spela in intervjuer 

menar Myers (ibid) kan innebära att respondenterna blir återhållsamma i sina svar, detta är något 

som vi inte har upplevt vid våra intervjuer. Respondenterna har dessutom haft möjlighet att välja 

om intervjuerna skulle spelas in eller inte. Intervjuerna har transkriberats näst intill ordagrant med 

korrigering för utfyllnadsord och direkt talspråk. Korrigeringarna anser vi dock inte ha påverkat 

innebörden av vad som sagts av respondenterna utan har syftat till att anpassa data till ett läsvänligt 

format för uppsatsen. För att säkerställa att vi inte misstolkat respondenterna och för att få acceptans 

från dem har det transkriberade materialet skickats till dem för godkännande. De har då haft 

möjlighet att korrigera eventuella fel eller dementera felaktigheter samt godkänna materialet för 

uppsatsen. Uppsatsen i sin helhet har skickats till samtliga respondenter för godkännande och innan 

dess publicering för att kunna göra slutgiltiga utlåtanden för intervjudata. 

2.4.5	Dokument	

För att komplettera det empiriska materialet från intervjuerna har vi valt att även använda dokument 

för empirin. Detta stämmer väl in med Myers (2013) som framhåller nyttan med att dokument kan 

hjälpa forskaren att tolka den studerade kontexten på ett bättre sätt. Vi har således tagit del av 

lagtexter i form av dataskyddslagstiftning som PuL (SFS 1998:204) och dataskyddsförordningen (EU 

2016/679), olika strategidokument för digitalisering och interoperabilitet, verksamhetsplaner och 

rekommendationer. Tillsammans med intervjuerna har dokumenten bidragit till en rikare bild av 

verkligheten samt gett oss möjlighet att triangulera det empiriska materialet mellan intervjumaterial 

och studerad dokumentation. 

2.4.6	Deltagande	observation	

Myers (2013) beskriver deltagande observationer som en möjlighet att ta del av andra deltagares 

tankar och uppfattningar från insidan. För att fördjupa vår empiriska förståelse för 

dataskyddsförordningens inverkan på IT-branschen har vi därför deltagit i ett lunchseminarium på 

Creactive i Mjärdevi Science Park i Linköping. Seminariet gav oss möjlighet att genom deltagande 

observera såväl talarna och deras syn på dataskyddsförordningen som deltagarna på seminariet där 

många av deltagarna arbetade i IT-roller och representerade företag från Mjärdevi. Denna möjlighet 

lät oss förstå företagsrepresentanternas osäkerhet inför den nya lagstiftningen samt komplexiteten 

och omfattningen av den nya dataskyddsförordningen. 
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2.5	Analysmetod	

Kvalitativ forskning tenderar att få en stor mängd data, så mycket data så att det varken är möjligt 

eller önskvärt att presentera all data i studien (Myers, 2013). Därför menar Myers (2013) att det är 

viktigt att redigera och reducera sitt data till en mer hanterbar nivå. Han påpekar dock att det inte 

endast är viktigt att reducera data utan den måste transformeras till ett sätt som framhäver en 

förståelse eller förklaring till det som studeras. På grund av dessa påståenden är det viktigt att 

använda en lämplig metod för dataanalys. 

 

Redan innan vi insamlat empiri har vi övervägt ungefär vilken typ av information som vi ämnade 

söka baserat på syfte och frågeställning. Intervjuguiden har därmed formats utifrån detta. Att på 

förhand välja ut vilken information som kan vara av betydelse kallas för datareducering och förklaras 

av Miles & Huberman (1994). De menar att datareducering är något som sker under hela studiens 

gång och kan vidare förklaras hjälpa till att urskilja teman av materialet. Ett sätt att vidare sortera 

och strukturera empirisk data som passar för semistrukturerade intervjuer är att identifiera, sortera 

och koda efter teman. Detta gör att man kan sortera och kartlägga samt testa mönster vilket bidrar 

till att man uppnår vetenskaplig konsistens i analysen (Myers, 2013).  

 

I analysen har den iterativa ansatsen framträtt genom att vi hela tiden växlat mellan reducering av 

data och tematisering av det empiriska materialet samt att kartlägga och identifiera lämplig teori och 

tidigare forskning för vår litteraturgenomgång som överensstämmer med de teman vi utgår från i 

analysen. Goldkuhl (2011) betonar nyttan av att inventera tidigare forskning inom sitt 

forskningsområde och att det är till god hjälp för att se vilken nytta man kan dra av andra forskares 

tidigare studier, dels för att inte göra dubbelarbete, dels för hur man kan utnyttja lärdomar som 

andra forskare gjort i sitt arbete. Genom den iterativa metoden har vi på så sätt lyckats anknyta de 

teman vi identifierat empiriskt genom intervjuer, observationer och i dokument till tidigare teori och 

forskning vilket ger oss ett tematiskt verktyg att utgå från i vår analys. Man kan därmed inte säga att 

vårt analysarbete kan urskiljas som en distinkt fas separerbar från vår övergripande arbetsprocess. 

Den har snarare pågått från att frågeställningen formulerats, genom utformning av intervjufrågor, 

via insamling av empiri och litteraturgenomgång för att sedan sys samman i uppsatsens tematiska 

analys.  Tematiseringen kan dock anses påbörjad redan i början av vår arbetsprocess efter att vi gått 

igenom dataskyddsförordningens innehåll, genomfört en inledande intervju och gått igenom viktiga 

begrepp. Huvudsakligen har dessa begrepp varit interoperabilitet, dataportabilitet, ramverk och 

standarder.  

 

Utifrån de tematiserande begreppen har intervjuguiderna, som återfinns i bilaga 1 och 2, sedan 

utformats baserat på dessa områden och relaterade teman. Dessa teman har sedan specificerats 

ytterligare under arbetsprocessen genom att bryta ner vart och ett mer i detalj för att få en fördjupad 
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analys. Den tematiska analysen har tagit huvudsaklig utgångspunkt i empirin genom den inledande 

intervjun för att sedan identifiera förklarande teori. Därmed kan analysmetoden anses ske enligt vad 

Myers (2013) beskriver som ett bottom-up-perspektiv. Med det perspektivet har analysen tagit 

utgångspunkt i det empiriska materialet med syfte att generera och nå fram med ett teoretiskt bidrag. 

Analysen har genomförts genom att behandla de teman som identifierats utifrån olika intressenters 

och rollers perspektiv inom fallverksamheten. På så sätt har de olika individernas tankar, 

uppfattningar och erfarenheter bidragit till att skapa en samlad övergripande bild av hur 

organisationen ser på och arbetar med de frågor som kan kopplas till frågeställningen. 

2.6	Presentationsmetod	

Då denna studie har genomförts som en uppsats på magisternivå efter flera års studier har det i 

enlighet med Linköpings universitets och utbildningens tradition följt att studien har följt formatet 

att den presenteras på en framläggning och sedan publiceras som en skriftlig uppsats tillgänglig via 

universitetets webbplats. Arbetets format följer av de riktlinjer och regler som finns på 

masterprogrammet IT och Management samt för Informatik och den Filosofiska fakulteten på 

Linköpings Universitet. Utöver att uppsatsen publicerats i skriftlig form så har den framlagts under 

ett examinationsseminarium med opponenter och åhörare i form av andra studenter och 

undervisare på Linköpings Universitet. 

2.7	Forskningsetiskt	förhållningssätt	

Vetenskapsrådet tar utgångspunkt i forskningskravet som understryker forskningens vikt för 

samhället och att den forskning som görs ska vara av hög relevans och kvalitet för att bidra med ny 

kunskap och förbättrad forskningsmetodik. Lika viktigt inom forskningsetik är individskyddet som 

syftar till att skydda individens integritet samt denne från att bli kränkt eller skadad psykiskt eller 

fysiskt. Det är viktigt att forskaren är väl medveten om dessa båda och alltid gör noggranna 

avvägningar mellan dem genom att analysera vilka tänkbara konsekvenser forskningen kan medföra 

för individen och vetenskapen. (Vetenskapsrådet, 2002) 

  

I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som utgår från fyra huvudkrav  

som syftar till att hjälpa forskare att göra kvalificerade avvägningar mellan individskyddet och 

forskningskravet i förhållandet mellan forskare och forskningsdeltagare. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa de som berörs av forskningen om studiens 

syfte. Häri ingår att vara tydlig och transparent med vad uppgiften är, vilka villkor som gäller, att de 

har rätt att avbryta deltagandet och att det sker frivilligt för deltagaren. Detta följer vi genom att vara 

tydliga med hur och var forskningen bedrivs, varför studien genomförs och i vilket sammanhang. 

Vidare har vi informerat intervjudeltagare i enlighet med de riktlinjer som föreskrivs i 
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informationskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien gör det frivilligt och utifrån 

sitt samtycke. I intervjuer innebär detta att deltagaren själv tar beslut om att delta, har rätt att 

avbryta samt avgöra hur länge och på vilka villkor de önskar delta. Forskaren bör i så hög 

utsträckning som möjligt tillgodose deltagarens önskemål i fråga om samtycke till studien. Detta har 

vi följt både i samband med överenskommelse om deltagande, vid datainhämtningen samt i 

samband med hur, var och i vilken form data från studien kommer att distribueras. Innan 

publicering har vi stämt av inhämtad data och tolkning av den med varje deltagare som fått möjlighet 

att kontrollera materialet. (ibid) 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att deltagarnas identitet och att deras 

personliga anknytning till studien ska skyddas så att obehöriga inte får tillgång till dem. Detta gäller 

såväl innan och under som efter studiens slut. I forskningen bör åtgärder vidtas för att försvåra 

möjligheterna för utomstående att kunna identifiera forskningsdeltagarna mot deras vilja. Detta är 

något vi förhållit oss till i studien genom att deltagarna har fått möjlighet att välja om de önskar delta 

anonymt eller offentligt. Därtill har vi kontrollerat med organisationen om de önskar hålla 

organisationen anonymiserad eller offentliggjord i studien. Nyttjandekravet föreskriver att 

inhämtad data enbart får användas till dess ursprungliga ändamål för studien. Således ska 

inhämtade uppgifter behandlas inom ramen för studien och får ej vidaredistribueras eller behandlas 

för andra syften. Detta har vi följt genom att tydliggöra för deltagarna hur uppgifterna kommer 

behandlas, vad syftet är samt hur studien kommer att distribueras. Vidare har vi gjort överväganden 

och vidtagit aktsamhet kring hur vårt forskningsmaterial kan komma att påverka individen utifrån 

individskyddet i andra sammanhang än studien innan vi valt att publicera materialet. (ibid). 

2.8	Studiens	tillförlitlighet	

För att bedöma studiers kvalitet utvärderas tillförlitlighet. Inom kvalitativ forskning talar man fyra 

viktiga begrepp som speglar tillförlitligheten. Dessa är extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern 

validitet och intern validitet. (Bryman & Bell, 2007). Begreppen presenteras närmare nedan och 

används för att utvärdera och bedöma studiens trovärdighet. 

2.8.1	Reliabilitet	

Inom kvalitativa studier görs separationen mellan extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet 

handlar om huruvida studien kan replikeras av andra forskare, vilket kan vara svårt inom kvalitativ 

forskning eftersom kvalitativa studier är starkt beroende av den sociala kontexten och 

sammanhanget där studien görs. (Bryman & Bell, 2007). För att uppnå hög extern reliabilitet har vi 

eftersträvat att kontextualisera det sociala sammanhanget, försökt arbeta transparent och utförligt 

beskrivit de tolkningar och val vi har gjort samt den forskningsmetod som har tillämpats. Vi har lagt 

intervjuguiderna som bilagor till uppsatsen i syfte att läsaren även ska få inblick i processen kring 
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vår datainsamling. Syftet med detta har varit att läsaren så intuitivt som möjligt ska kunna förstå oss 

och få så goda förutsättningar som möjligt att utnyttja studiens bidrag till egen kunskapsutveckling. 

Vi anser, trots beroendet av den sociala kontexten, att det sannolikt ska vara möjligt för andra att 

genomföra en liknande studie i en annan fallorganisation genom att ta del av vårt tillvägagångssätt 

för att replikera studien. 

 

Intern reliabilitet handlar om överensstämmelsen av tolkningar inom forskarteamet och att 

forskarna bör vara överens om sina observationer och ha en gemensam syn kring dessa för att 

tolkningarna ska vara konsistenta (Bryman & Bell, 2007). Vi har varit två författare för denna 

uppsats och har arbetat tätt tillsammans under hela uppsatsperioden med vår undersökning. Detta 

har bidragit till många diskussioner där vi tillsammans kunnat diskutera våra observationer och 

teoretiska resonemang. Detta anser vi har säkerställt att den gemensamma samsynen för och 

tolkningen av vår uppsats är hög. Utifrån det praktiska arbetet avspeglas vår strävan efter hög intern 

reliabilitet i att vi arbetat tillsammans på samma plats majoriteten av tiden under uppsatsarbetet. Vi 

har under arbetets gång haft diskussioner där vi kunnat illustrera våra synsätt för varandra på 

whiteboardtavlor samt genomfört intervjuerna båda två tillsammans och förespråkat en öppen 

dialog när oklarheter och tvivel har uppstått. Vi anser därigenom att den interna reliabiliteten bör 

ses som hög för uppsatsen. 

2.8.2	Validitet	

Intern validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad forskare observerar empiriskt i 

förhållande till den teori de refererar till och själva utvecklar från observationerna. Inom kvalitativ 

forskning handlar det om kongruensen mellan den empiri som presenteras och den teori som 

används eller utvecklas för att förklara empirin (Bryman & Bell, 2007). Vi har gjort en grundlig 

genomgång av teori i förhållande till observerad empiri för att säkerställa att de förklaringsmodeller 

som används för att förklara våra iakttagelser har hög relevans. Genom att vi arbetat iterativt med 

detta genom hela arbetsprocessen bedömer vi att betydelsen och styrkan i förklaringsmodellen i 

förhållande till det empiriska bör vara hög. Genom att arbeta tematiskt med såväl framtagandet av 

den tematiska analysmodellen som med tematiseringen av empiri menar vi att de mönster vi iterativt 

kunnat urskönja längs vägen har förankring i varandra. 

 

Extern validitet handlar om möjligheten att generalisera resultaten från forskningen i andra 

sammanhang. Den kvantitativa forskningen eftersträvar ofta att kunna generalisera resultat genom 

statistiskt säkerställande över större populationer och göra forskningen relevant i breda 

sammanhang. Så är sällan fallet med kvalitativ forskning, och ännu mer sällan för fallstudier som är 

starkt kontextberoende av det sociala sammanhanget. (Bryman & Bell, 2007). Fallstudiers syfte är 

oftare som tidigare nämnts att bidra med fördjupande kunskap i ett avgränsat sammanhang. Den 

erhållna kunskapen kan sedan testas i nya studier för andra sociala sammanhang och uppnå en 
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teoretisk generaliserbarhet genom teoriprövning (ibid). Vi menar att vår studie inte kan antas vara 

allmängiltigt generaliserbar och direkt överförbar till andra sammanhang över populationer utan 

prövning. Däremot ser vi en möjlighet att använda tillvägagångssättet och kunskapsbidraget för 

denna undersökning för att i andra studier testa om bidragen från studien kan ses som giltiga i andra 

kontexter genom teoriprövning. 
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3.	Litteraturgenomgång	och	tematisk	analysmodell	

I detta kapitel görs en litteraturgenomgång av tidigare forskning med relevans för vår studie 

relaterat till interoperabilitet och dataportabilitet. Litteraturgenomgången av tidigare forskning, 

teori och modeller ligger sedan tillsammans med kapitel 4 Empiri till grund för den analys som 

presenteras i kapitel 5. 

 

Informatik betraktas av många som en ung och snabbrörlig forskningsdisciplin som har vuxit snabbt 

de senaste årtiondena med olika fördjupningsområden och forskningsinriktningar som bidrar till 

områdets forskning (Chen & Hirschheim, 2004). Walsham (2008) poängterar även han att 

utvecklingen har förändrats i snabb takt inom ämnet informatik samt för vad som idag är möjligt 

med Informations- och Kommunikationsteknik (IKT). Han menar i sin artikel att forskning inom 

fältet informationssystem (IS) inte längre kan ses som ett nischat, avgränsat ämnesområde. 

Walsham (ibid) menar snarare att området ska ses från ett perspektiv där informatik har 

interdisciplinära kopplingar mot flera andra ämnen som företagsekonomi, sociologi, strategi, 

beteende- och kognitionsvetenskap. Vi delar Walshams syn på informatik och IKT som ett 

interdisciplinärt ämne. Vi menar mot den bakgrunden att tvärvetenskapliga samarbeten över 

traditionella professions- och utbildningsgränser idag är nödvändiga för en hållbar och fruktbar 

samhällsutveckling. Digitaliseringen skapar nya möjligheter för verksamheter som både bidrar till 

effektivisering och innovation, vilket skapar nya förutsättningar för vad som är möjligt. I hög 

utsträckning sker innovationen med hjälp av IT-system. I denna utveckling med nya möjligheter 

ökar samtidigt krav, efterfrågan och komplexitet för att sända, ta emot och överföra data 

kontinuerligt mellan IT-system. Idag lever vi i en värld där det ständigt skapas nya förutsättningar 

för IT-system att kommunicera med varandra. Detta leder fram till vikten av att kunna överföra data 

smidigt mellan olika IT-system och således dataportabilitet. Dataportabilitet ställer vidare krav på 

att IT-systemen fungerar interoperabelt. För att de ska kunna göra det ställs inte enbart tekniska 

krav på systemen, utan andra delar av interoperabilitet berörs också såsom juridisk, organisatorisk 

och semantisk interoperabilitet. Ser man en verksamhet ur ett internt perspektiv krävs också 

intraoperabilitet vilket kan tolkas som verksamhetens förmåga att uppnå interoperabilitet internt, i 

den egna organisationen. Mot denna bakgrund följer nedan en litteraturgenomgång som berör dessa 

delar och slutligen mynnar ut i en tematisk analysmodell för interoperabilitet som en förutsättning 

för dataportabilitet. 

3.1	Dataportabilitet	

Begreppet dataportabilitet är relevant eftersom verksamheter behöver strategier för att ta fram IT-

system som kan överföra och hantera data på ett öppet, standardiserat sätt genom stöd för 

dataportabilitet och interoperabilitet (Hankinson, 1990). För att reda ut begreppet och öka 

förståelsen av dataportabilitet behöver vi närmare definiera begreppen applikation samt system. 
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Hankinson (ibid) definierar applikationsmjukvara som den komponent som understödjer 

organisationens behov och innehåller data, dokumentation och program. Hankinson (ibid) talar 

också om begreppet applikationsplattform, vilket är en samling av hårdvaru- och 

mjukvarukomponenter som erbjuder tjänsterna som används av applikationsprogram. Vidare påstår 

han att systemproblem berör hur tjänsterna levereras från applikationsplattformen till 

applikationsprogrammet. Vi tolkar detta som att en applikation kan delas in i olika komponenter där 

det finns en hårdvarudel och en mjukvarudel som måste kunna kommunicera med varandra, 

hårdvaran erbjuder en tjänst till mjukvaran som mjukvaran använder. System innebär att 

applikationsprogrammet kan använda sig av tjänsten som applikationshårdvaran erbjuder. Ett 

fungerande system är således en applikation där det finns en fungerande koppling mellan 

applikationens delar, hårdvaran och mjukvaran. Beynon-Davies et al. (2013) breda definition av 

begreppet system inrymmer dessa begrepp. Han beskriver system som ”en organiserad samling av 

element i beroende av varandra med ett gemensamt syfte, en viss stabilitet och fördelaktigt kan 

betraktas som en helhet tillsammans” (Beynon-Davies et al., 2013 s. 491, författarnas översättning). 

 

Hankinson (ibid) menar att det finns olika typer av portabilitet för applikationsmjukvara, detta 

illustreras i figur 4. 

 

 
Figur 4 Hankinsons (1990, s. 103) figur över olika profiler för applikationers portabilitet. 

Det finns två olika typer av portabilitet som vi anser vara intressanta för oss, “data management 

services” och ”data interchange services”. Dessa två typer involverar hur datahanteringssystem är 

uppbyggda, hur man gör förfrågningar om data, samt vilken typ av data det handlar om, ifall det är 

dokument eller grafisk data och överföring av data. Hankinson var tidigt ute med sin kategorisering 

av portabilitet och vi anser att dessa två typer av portabilitet som nämnts tillsammans kan motsvara 

det som idag samlas under begreppet dataportabilitet i samband med kravet i 



 29 

dataskyddsförordningen. Dataportabilitet har nu aktualiserats i samband med den nya 

dataskyddsförordningen där rätten till dataportabilitet för individers registrerade personuppgifter 

är ett nytt krav för verksamheter och en ny rättighet för EU-medborgare (EU 2016/679). Eftersom 

portabilitet innebär överföringar mellan olika aktörer och system är det ett begrepp direkt kopplat 

till interoperabilitet menar Hankinson (1990). 

 

I vår litteratursökning har vi funnit sparsamt med artiklar berörande dataportabilitet som ett eget 

begrepp. En del av de artiklar som vi har läst igenom har berört dataportabilitet, i de fallen har de 

dock inte gjort något försök av att förklara begreppet. Vi saknar således en nyare definition av 

dataportabilitet än Hankinsons (1990) förklaring av portabilitet från den vetenskapliga världen. Med 

hänsyn till dataportabilitetens betydelse idag anser vi att det är anmärkningsvärt. Att vi inte funnit 

en nyare källa anser vi inte minskar trovärdigheten för uppsatsen då kravet på dataportabilitet 

härstammar från dataskyddsförordningen. Vi har valt att titta närmare på vad artikel 29-gruppen 

säger då det är en grupp som består av företrädare från varje nationell tillsynsmyndighet i EU:s 

medlemsstater, en företrädare för EU-kommissionen samt den europeiske datatillsynsmannen 

(Datainspektionen, u.å.). Namnet kommer från artikel 29 i det direktiv som föregår 

dataskyddsförordningen och gruppen ska vara rådgivande samt oberoende (ibid). Anledningen till 

att gruppen skapades var för att de skulle säkerställa att direktivet tillämpades enhetligt i EU:s 

medlemsstater (ibid). Därav finner vi det som en trovärdig och relevant källa, det är förmodligen 

deras uppfattning om begreppet som kommer att gälla för vad som kan anses vara dataportabilitet. 

 

I dataskyddsförordningen är det artikel 20 som behandlar dataportabilitet vilket innebär nya 

rättigheter för individer att begära ut och överföra registrerade personuppgifter från en 

personuppgiftsansvarig till sig själv eller till en ny personuppgiftsansvarig. Denna rättighet berör 

den person som är föremål för datan (benämns som den registrerade) och det personliga data som 

de har tillhandahållit till en personuppgiftsansvarig. Data ska på ett strukturerat, allmänt använt och 

maskinläsbart format kunna skickas till den registrerade samt/eller till en annan 

personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna rättighet, som är applicerbart under vissa premisser, 

främjar användarval, användarkontroll och självbestämmande. Tidigare, under direktiv 95/46/EG, 

har individer varit begränsade i sin möjlighet att använda sin rätt till tillgång på grund av det 

formatet som personuppgiftsansvarig har valt att använda när denne har presenterat den begärda 

informationen. Syftet med den nya rätten till dataportabilitet är att öka självbestämmandet för 

registrerade med åtanke på deras personliga data då det behandlar deras förmåga att smidigt flytta, 

kopiera och överföra personlig data från en IT-miljö till en annan. (Article 29 Data Protection 

Working Party, 2017) 

 

Dataportabilitet kategoriseras enligt artikel 29-gruppen (Article 29 Data Protection Working Party, 

2017) upp i följande fyra kategorier: 
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● Rätten till att erhålla personlig data 

● Rätten till att flytta personlig data från en personuppgiftsansvarig till en annan 

● Ägarskap 

● Dataportabilitet kontra andra rättigheter hos de registrerade 

 

Rätten till att erhålla personlig data 

Rätten att erhålla data innebär att dataportabilitet är rätten för den registrerade att erhålla en del av 

den personliga datan som en personuppgiftsansvarig bearbetar som berör den registrerade och för 

att lagra datan för framtida, personliga användningsområden. Lagringsmediet kan vara en privat 

enhet eller via en privat molntjänst och behöver nödvändigtvis inte skickas vidare till en annan 

personuppgiftsansvarig. 

 

På grund av detta är dataportabiliteten ett komplement till rätten till access. En specifik punkt av 

dataportabilitet som gör det möjligt är att det gör det lättare för de registrerade att själva hantera 

och återanvända personlig data. Datan borde tas emot på ett sätt som är strukturerat, allmänt använt 

i maskinläsbart format. Exempelvis kan en registrerad vilja få information om sin spellista eller 

historik över lyssnade låtar på en musikstreamingtjänst för att ta reda på hur många gånger den 

personen har lyssnat på specifika låtar eller för att kolla vilken musik den vill köpa eller lyssna på en 

annan plattform. Ett annat exempel är en person som vill hämta sin kontaktbok på en webmail för 

att kanske skapa en lista på bröllopsinbjudningar eller för att få information om köp gjorda via olika 

kundklubbar eller för att mäta sitt klimatavtryck.  

 

Rätten till att flytta personlig data från en personuppgiftsansvarig till en annan 

Förutom rätten att erhålla personlig data genom att hämta den från en personuppgiftsansvarig har 

även en registrerad rätt att flytta sin information från en personuppgiftsansvarig till en annan 

personuppgiftsansvarig där det är tekniskt genomförbart. På grund av detta uppmuntras 

personuppgiftsansvarig att utveckla interoperabla format som möjliggör dataportabilitet men 

tvingar inte personuppgiftsansvariga att implementera eller underhålla system som är tekniskt 

kompatibla. Däremot stoppar dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig från att skapa 

barriärer i överföringen. 

 

Skillnaden gentemot föregående rättighet blir således att den registrerade inte enbart kan anskaffa 

och återanvända sin information utan kan också skicka den vidare inom samma affärsområde eller 

till ett annat. Förutom att ge kunder ökat självbestämmande genom att förhindra att de låses fast 

förväntas rätten till dataportabilitet innebära utökade möjligheter till innovation och delande av 

personlig data mellan personuppgiftsansvarig på ett säkert sätt där den registrerade har kontroll. 

Dataportabilitet kan främja det kontrollerade och begränsade delandet av personlig data mellan 

organisationer och på så sätt berika service och kunders erfarenheter då det påverkar 
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överförbarheten och möjliggör återanvändning av data om tjänster som kunderna är intresserade 

av. 

 

Ägarskap 

Dataportabilitet garanterar rätten att erhålla personlig data och bearbeta den i enlighet med den 

registrerades önskemål. Denna rätt är inte begränsad till personlig data som enbart är användbar 

och relevant för konkurrenter till den personuppgiftsansvarige som erbjuder liknande tjänster. 

 

Personuppgiftsansvarige som agerar utifrån en förfrågan om dataportabilitet, under 

förutsättningarna i artikel 20, är inte ansvariga för den behandling av datan som sker av den 

registrerade eller av ett annat företag som mottar den personliga datan. Den 

personuppgiftsansvarige agerar på uppdrag av den registrerade, inklusive när den personliga datan 

skickas direkt till en annan personuppgiftsansvarig. På grund av detta är inte den 

personuppgiftsansvarige ansvarig för att den som mottar datan efterföljer dataskyddsförordningen 

då det inte är den personuppgiftsansvarige som skickar datan som väljer mottagare. 

Personuppgiftsansvarige bör dock gardera för att säkerställa att de verkligen agerar å den 

registrerades vägnar. Exempelvis kan de skapa rutiner som säkerställer att den typ av personlig data 

som skickas verkligen är den som den registrerade vill skicka. Detta kan göras genom att bekräfta 

med den registrerade innan datan skickas eller vid ett tidigare skede vid godkännande av 

bearbetning eller vid kontraktsskrivning. 

 

Personuppgiftsansvarige som besvarar en förfrågan om dataportabilitet har ingen särskild 

skyldighet att kolla och verifiera kvaliteten på datan innan den skickas. Datan bör dock redan vara 

riktig, uppdaterad och enligt de principer som finns i artikel 5, punkt 1 i dataskyddsförordningen. 

Dataportabilitet utgör inte heller en skyldighet för en personuppgiftsansvarig att behålla den 

personliga datan längre än som är nödvändigt eller längre än vad som är specificerat för tjänsten 

som erbjuds. Viktigt är att det inte finns något krav på att behålla data utöver den applicerbara 

perioden bara för att kunna tillgodose en potentiell förfrågan om dataportabilitet i framtiden. 

 

Vid en behandling av en personuppgiftsansvarig av en förfrågan om personlig data måste övriga 

aktörer bistå på det sätt de kan, de kallas personuppgiftsbiträde. Därför bör en 

personuppgiftsansvarig upprätta rutiner för hur de hanterar data som kan finnas hos en partner för 

att kunna genomföra förfrågan om dataportabilitet. I de fall där det finns ett gemensamt ägarskap 

bör ett kontrakt tydligt fördela ansvaret mellan varje personuppgiftsansvarig för förfrågningar om 

dataportabilitet. 

 

En mottagande personuppgiftsansvarig är ansvarig för att säkerställa att den informationen som de 

tar emot är relevant för vilken typ av information som de själva behöver i sin verksamhet. Alltså bör 
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inte onödig information sparas och behandlas utan filtreras bort. Den mottagande 

personuppgiftsansvarige är inte tvungen att acceptera, ta emot data och behandla personlig data som 

skickats följande en förfrågan om dataportabilitet. En personuppgiftsansvarig kan använda 

information för att skapa metadata utan att ha behov av själva informationen i sig. I så fall bör 

informationen tas bort så fort som den har bearbetats, datan som behålls ska alltså enbart vara den 

som behövs och är relevant för den tjänst som den mottagande personuppgiftsansvarige erbjuder. 

 

När en mottagande personuppgiftsansvarige har tagit emot informationen måste den informera den 

registrerade om vad syftet med behandlingen av datan är innan det kan göras en ny förfrågan om 

överföring. Slutligen bör personuppgiftsansvariga att vara förberedda på att kunna möta förfrågan 

om dataportabilitet från en registrerad. Personuppgiftsansvariga kan även acceptera data från en 

registrerad men måste inte. 

 

Dataportabilitet kontra andra rättigheter hos de registrerade 

När en registrerad väljer att använda sin rättighet till dataportabilitet så gör den så utan att påverka 

någon annan rättighet som den har (gäller även för andra rättigheter i dataskyddsförordningen). 

Detta betyder att en registrerad kan fortsätta att använda och nyttja tjänster hos en 

personuppgiftsansvarig efter att en förfrågan om dataportabilitet har mottagits och genomförts. 

Dataportabilitet innebär inte automatiskt att informationen ska försvinna hos en 

personuppgiftsansvarig och påverkar inte heller den ursprungliga tiden för kvarhållning av 

personuppgifter. Den registrerade kan utnyttja sin rättighet så länge som den 

personuppgiftsansvarige har kvar och bearbetar datan. Omvänt kan inte en personuppgiftsansvarig 

använda rätten till dataportabilitet som ursäkt för att fördröja eller vägra att ta bort data. Om en 

registrerad kan nyttja två olika lagar för dataportabilitet ska det vara tydligt om den vill använda den 

rättighet som finns i dataskyddsförordning men det innebär inte automatiskt att den gäller utan det 

ska bedömas i varje fall. 

 

Vi menar att artikel 29-gruppens vägledningar är en mycket viktig aspekt att titta på. Dels refererar 

personer på Region Östergötland till denna vägledning men dessutom är Datainspektion i form av 

tillskyddsmyndighet med i artikel 29-gruppen. Datainspektionen som sedan är den organisation 

som senare kommer att göra tillsyn hos olika organisationer för att se så att de följer 

dataskyddsförordningen. Med hänsyn till att dataskyddsförordningen är lite luddig som 

dataskyddsombudet uttrycker sig menar vi att det är viktigt att titta på de riktlinjer som finns från 

artikel 29-gruppen då de kan förtydliga förordningen eller ge sin syn på hur de tolkar den. 
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3.2	Interoperabilitet	

3.2.1	Introduktion	

Inom forskningsgenren är interoperabilitet (eng. interoperability) ett informatiskt begrepp som 

blivit allt viktigare och mer omdiskuterat i samband med informatikens framväxt (Eriksson & 

Goldkuhl, 2013; Goldkuhl, 2008; Hovenga, 2008; Scholl & Klischewski, 2007). Interoperabilitet har 

därför fått en ökad betydelse såväl i praktiken som teoretiskt inom systemutveckling och IKT. 

 

Begreppet har en stor betydelse för digitaliseringen och de möjligheter som finns inom utvecklingen 

av gemensamma digitala lösningar för ett effektivare samhälle. Bakgrunden till begreppet återfinns 

ursprungligen just inom informatik och systemutveckling, men det används idag i nya kontexter och 

sammanhang. För att nämna några områden där interoperabilitetsbegreppet förekommer finns 

försvarsverksamhet, datavetenskap, informatik, företagsekonomi, privat verksamhet, offentlig 

verksamhet och juridik, sjukvård och politik. Samtidigt upplevs interoperabilitet av många som ett 

svårtolkat begrepp starkt beroende av det kontextuella sammanhang där ordet används (Chen & 

Daclin, 2006). Som en följd har begreppet flera olika definitioner beroende av inom vilket område, 

utifrån vilket perspektiv och i vilken kontext som begreppet appliceras. Många gånger innefattar 

begreppet gränsöverskridande egenskaper som täcker in flera av de ovan nämnda områdena vilket i 

sig är en av de bidragande orsakerna till komplexiteten med interoperabilitet som koncept och 

begrepp (Öhlund, 2017). The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) definierar 

interoperabilitet nära dess ursprung från informatik i sin ordbok “IEEE Standard Glossary of 

Software Engineering Terminology” som:  

 

“Förmågan för ett eller flera system eller komponenter att utbyta information och att 

använda den information som har utbytts.” (IEEE, 1990, s. 42, författarnas översättning) 

 

Denna och flera liknande beskrivningar av begreppet är en vanlig definition av begreppet inom 

informatik- och systemutvecklingssammanhang. Interoperabilitet är lätt att förväxla med 

“kompatibilitet, och för att reda ut skillnaderna emellan de båda så presenteras nedan även IEEEs 

(1990) definition av kompatibilitet som kan tolkas på två sätt och beskrivs som:  

 

“(1) Förmågan för två eller flera system eller komponenter att utföra deras nödvändiga 

funktioner samtidigt som de delar samma hårdvaru- eller mjukvarumiljö. 

(2) Förmågan för två eller flera system eller komponenter att utbyta information.” 

(IEEE, 1990, s. 14, författarnas översättning) 

 

Noterbart är hur nära den andra (2) definitionen av “kompatibilitet” är ovanstående definition för 

“interoperabilitet”. Därigenom är det lätt att inse varför det lätt uppstår missförstånd och att de 



 34 

ibland tolkas som synonyma begrepp. Vi förhåller oss emellertid till den skillnaden som finns mellan 

interoperabilitet och kompatibilitet i enlighet med den första definitionen av kompatibilitet ovan. 

Detta innebär således att kompatibilitet tolkas som synonymt med två eller flera system som delar 

information men också har samma hård- eller mjukvarumiljö. Vi menar att delningen av en 

gemensam hård- eller mjukvarumiljö inte behöver vara en förutsättning för och heller inte synonymt 

med att de två eller flera system ska vara interoperabla med varandra, vilket blir den särskiljande 

aspekten mellan de båda begreppen. Interoperabilitet tolkas därmed i förhållande till kompatibilitet 

som två eller flera system som kan utbyta information med varandra och använda den information 

som har utbytts mellan dem (utan att det krävs att de delar samma hård- eller mjukvarumiljö). 

 

En bredare men snarlik definition av begreppet interoperabilitet som är tillämpbart i 

sammanhanget för uppsatsen är den definition som görs av Europeiska unionens råd (1991) och som 

tidigare använts och applicerats av erkända forskare inom informatik som bland annat Eriksson & 

Goldkuhl (2013). Europeiska unionens råd (1991) definierar interoperabilitet som: 

  

“[...] förmågan att utbyta information och ömsesidigt använda informationen som har 

utbytts.” (Europeiska unionens råd, 1991, u.n. författarnas översättning).  

 

Eriksson & Goldkuhl (2013) har tolkat detta inom deras forskningsfält elektronisk förvaltning som 

att det ska möjliggöra effektivt informationsutbyte mellan applikationer från olika agenter i syfte att 

leverera högkvalitativa tjänster till verksamheter och medborgare. 

3.2.2	Intraoperabilitet	-	en	intern	form	av	interoperabilitet	

För att förbättra interoperabilitet är det också viktigt att veta vilken typ av interoperabilitet som 

menas. Campos, Chalmeta, Grangel och Poler (2013) menar att det finns en skillnad mellan den 

interoperabilitet som refererar till samarbeten mellan olika organisationer och den som finns mellan 

olika avdelningar eller system inom samma organisation. Den interna interoperabilitet som finns 

inom samma organisation benämner författarna som intra-interoperabilitet. Sutor (2011) menar 

också att det finns en poäng med att särskilja inter- och intraoperabilitet. Han beskriver 

intraoperabilitet som interoperabilitet med begränsningen av att det endast gäller internt för en 

organisation eller en mjukvaruleverantör. Sutor (2011) poängterar samtidigt att interoperabilitet 

kontextualiseras som begrepp av sammanhanget att det går att kommunicera över 

organisationsgränser. Han menar att begreppet interoperabilitet är relaterat till användande av 

öppna standarder som ur ett kundperspektiv förhindrar inlåsningseffekter av data gentemot olika 

verksamheter. Att standarder kan förhindra inlåsningseffekter för medborgare och kunder 

framkommer också i Gleeson & Waldens (2014) artikel. Detta anser vi som författare är en 

fundamentalt viktig del för att förstå vad interoperabilitet är och eftersträvar. Genom gemensamma 

strävanden och öppna standarder kan data tillgängliggöras och göras överförbar. Intraoperabiliteten 
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skapar interna förutsättningar inom varje organisation att hantera informationsflöden och kan både 

fungera möjliggörande som begränsande för att uppnå interoperabilitet mot andra verksamheter. 

Detta eftersom interoperabiliteten måste anpassas gemensamt för att fungera mellan de båda. 

3.2.3	Syn	och	perspektiv	på	interoperabilitet	

Chen och Daclin (2006) har gjort ett försök att tydliggöra konceptet verksamhetsinteroperabilitet 

(enterprise operability). Definitionen av en verksamhet i sammanhanget presenterar Chen, 

Doumeingts och Vernadat (2008) med hjälp av standarden ISO 15704 Enterprise Reference 

Architecture and Methodologies. Chen, Doumeingts och Vernadats (ibid) definition innebär att en 

eller flera organisationer delar ett gemensamt uttalat uppdrag, mål och syfte att erbjuda en 

slutprodukt som en vara eller tjänst. Chen och Daclin (2006) har tittat på tre olika definitioner av 

interoperabilitet och summerar verksamhetsinteroperablitet enligt tre aspekter, dessa är förmågan 

att: (1) kommunicera och utbyta information; (2) använda sig av utbytt information; samt (3) få 

tillgång till funktionerna i ett tredje system. Författarna menar att interoperabilitet sträcker sig 

utanför ett enskilt system och förutsätter minst två enheter. Följaktligen innebär etablering av 

interoperabilitet att knyta an flera enheter samt att eliminera inkompatibilitet mellan systemet. Chen 

och Daclin (2006) menar att inkompatibilitet är den aspekt som används för att definiera omfånget 

av vad som är interoperabelt eller ej. Omvänt är interoperabilitet definierat som en grad av 

kompatibilitet enligt IEC TC65/290/DC i Öhlund (2017), vilket ger ytterligare en bild av relationen 

mellan begreppen interoperabilitet och kompatibilitet jämfört med ovan. Kompatibilitet beskrivs av 

Öhlund (2017) i detta sammanhang som att det ska gå att byta ut en enhet mot en liknande från en 

annan tillverkare och att den då fortsätter att fungera i sitt sammanhang med eventuellt annorlunda 

dynamisk respons, vilket vi anser speglar just vår tolkning av vad kompatibilitet innebär. 

 

I artikeln skapar Chen & Daclin (2006) en modell för verksamhetsinteroperabilitet vars syfte är att 

strukturera de koncept som finns inom forskningsområdet. Denna modell benämns som ett ramverk 

för verksamhetsinteroperabilitet och utgörs av tre dimensioner. De tre dimensionerna är: barriärer, 

del av organisationen som berörs och tillvägagångssätt.  

 

Barriärer 

Den första dimensionen är barriärer vilket inkluderar barriärerna konceptuella, organisatoriska och 

tekniska barriärer. Sammanfattningsvis finns det ur Chen & Daclins (2006) perspektiv barriärer som 

hindrar möjligheten för att uppnå interoperabilitet. Hindren kan förekomma organisatoriskt och 

bero på hur organisationen är strukturerad och hanterar sina processer; de kan förekomma 

konceptuellt och bero på hur man väljer att tolka, behandla och strukturera information; och, de kan 

förekomma tekniskt och bero på den maskinella behandlingen av informationen i mjukvaror baserat 

till exempel på IT-arkitektur, plattformar, formatering och operativsystem. 
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Konceptuella barriärer är den huvudsakliga barriären till interoperabilitet och är centrerad runt 

informationsproblem. Informationsproblemen uppkommer av syntaktisk och semantisk 

inkompabilitet när information ska utbytas. Problemen kan finnas på flera nivåer som för en 

övergripande företagsmodell och på lägre nivåer som låg semantik för ett programspråk. Syntaktisk 

inkompabilitet finns där olika personer eller system använder olika strukturer för att representera 

information och kunskap. Den semantiska inkompatibiliteten är en viktig barriär då information 

sällan är representerad på ett sätt som möjliggör en otvetydig förståelse. (Chen & Daclin, 2006) 

 

Den tekniska barriären berör maskinproblem och användandet av datorer eller IKT för att 

kommunicera och utbyta information. Dessa barriärer kan således endast förekomma när datorer 

används i ett samarbete. Exempel för tekniska barriärer är inkompatibilitet mellan IT-arkitektur, 

dataformat och plattformar samt operativsystem. Mer konkret handlar problemen om standarder 

för att presentera, hantera, utbyta, bearbeta och kommunicera data och information genom 

mjukvarusystem. Även om det finns standarder så kan det var olika standarder eller olika versioner 

av samma standard som används vilket kan påverka kompabiliteten. (Chen & Daclin, 2006) 

 

Eriksson & Goldkuhl (2013) menar att standarder i många sammanhang tenderar att innebära en 

motstridig avvägning mellan vad som fungerar väl lokalt och globalt. Framförallt införandet av 

semantiska standarder kan utgöra fallgropar om det inte överensstämmer med helhetsbilden för 

kontexten där de appliceras (ibid). Gleeson & Walden (2014) konstaterar i sin artikel där de utreder 

standarder för molntjänster att tekniska standarder utvecklas i god riktning medan informations- 

och utvärderingsstandarder med starkare koppling till organisatoriska frågor oundvikligen tar 

längre tid att utveckla. Främst för att de är beroende av grundförutsättningarna i en stabil legal grund 

(ibid). Som exempel framkommer det att det finns en ISO/IEC-standard särskilt för databehandling 

i molntjänster. Den tar hänsyn till dataskyddslagstiftning på global nivå, men att standarden inte 

uppfyller legala krav fullt ut ur lokala perspektiv, vilket bidrar till att verksamheter behöver arbeta 

med att säkerställa efterlevnad för lokala legala krav oavsett om de följer en standard från början 

eller inte (ibid). Vi konstaterar därigenom att breda standarder kan användas som en utgångspunkt, 

men att heterogenitet mellan verksamheters olika miljöer begränsar nyttan med dem. Gleeson & 

Walden (2014) menar att standarder för molntjänster är direkt avgörande för dataportabilitet då det 

möjliggör överföringar av data och samtidigt hindrar inlåsningseffekter gentemot en specifik 

leverantör eller ett specifikt format (ibid), vilket vi bedömer är initiativ med potential på sikt. Idag 

identifieras dock problematik kring att det är brist på fungerande standarder som tas fram från 

gemensamma initiativ inom exempelvis olika branscher, istället förekommer flera olika initiativ 

parallellt som ofta konkurrerar mot varandra och skapar en djungel av standarder (ibid). Standarder 

utvecklas av flera parter, bland annat av officiella internationella, regionala och nationella 

normgivande organisationer, privata standardsättande organisationer, myndigheter och av 

marknadsaktörer (ibid). Standarder kan kopplas till olika lager av interoperabilitet eftersom det 

finns standarder för såväl tekniska aspekter rörande teknik och semantik som för organisation som 
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rör styrning och processer (Sharma & Panigrahi, 2015). Gleeson & Walden (2014) menar att det för 

dataportabilitet finns risker med lagstadgade standarder genom oförutsedda, svårförutsägbara 

konsekvenser, de förespråkar istället att standarder regleras i kontrakt mellan parter i olika 

branscher eller sektorer. Här ser vi i likhet med författarna att det är en avvägning mellan att skapa 

universal enhetlighet och att kunna behålla dynamik på lokal nivå, vilket är en svår balansgång. En 

av riskerna de identifierar med lagstadgade standarder för dataportabilitet är att det istället för att 

skapa enhetlighet mellan organisationer bidrar till hämmande effekter för teknisk utveckling (ibid). 

 

Den sista gruppen av barriärer som Chen och Daclin (2006) identifierar är de organisatoriska som 

uppkommer vid mänskliga problem. Aspekter som kan resultera i organisatorisk inkompatibilitet är 

organisationsstruktur och managementmetoder. Exempel på detta är vilken rollfördelning som finns 

hos två olika företag som ska samarbeta när den ena har en hierarkisk struktur medan den andra har 

en nätverksstruktur. Rättighet är ett organisatoriskt koncept som definierar vem som har rätt att 

göra vad, exempelvis vem som får skapa, modifiera och underhålla data, processer, tjänster et cetera. 

Vidare berör den organisatoriska barriären även centraliserade kontra decentraliserade 

organisationer. Chen och Daclin (2006) menar att den organisatoriska barriären är viktigare på en 

mer övergripande del av organisationen enligt de fyra kategorierna som beskrivs nedan i den andra 

dimensionen av modellen. Denna syn delas även av Janssen et al. (2011) som menar att aspekterna 

kring organisatorisk interoperabilitet fungerar som en förutsättning för de tekniska och semantiska 

delarna av begreppet. 

 

Del av organisation som berörs 

Den andra dimensionen i Chen och Daclins (2006) modell är vilka delar av organisationen som 

berörs vilken delas upp i de fyra interoperabla kategorierna data, tjänst, process och verksamhet. Det 

framgår att författarna inte enbart betraktar interoperabilitet som ett tekniskt begrepp utan att det 

även omfattar organisatoriska frågor som process och verksamhet. Datats interoperabilitet handlar 

om att olika datamodeller och olika språk ska kunna fungera tillsammans. Mer konkret att hitta och 

dela information som kommer från heterogena databaser och som kan finnas på olika maskiner med 

olika operativsystem och databassystem. Datainteroperabilitet utgör en central del för 

verksamhetsinteroperabilitet och berör förmågan att utbyta både icke-elektronisk data som 

dokument samt maskindata som datafiler och att använda den utbytta datan. 

 

Interoperabilitet för tjänster handlar om att identifiera, sätta ihop och få olika applikationer som har 

designats och implementerats självständigt att fungera tillsammans. Detta görs genom att reda ut de 

syntaktiska och semantiska olikheterna och hitta samband mellan de heterogena databaserna. En 

tjänst är utförd av en resurs i form av en dator, maskin eller människa för att tillhandahålla en 

procedur. Problem som är relaterade till interoperabilitet för tjänster är beskrivningar av vilka 

tjänster som behövs och erbjuds, både ur syntaktisk och semantisk synvinkel. Vidare kan det finnas 

problem i tillvägagångssätten som finns för att söka och upptäcka någon som erbjuder tjänster, i 
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IKT-stöd för att hitta tjänster eller organisatoriska problem som är relaterade till hanteringen av hur 

tjänster utbyts. (ibid) 

 

Processer är förknippat med tjänster då de definierar i vilken ordning som tjänster tillhandahålls i 

enlighet med behovet för företaget. Interoperabilitet för processer innebär att hitta lösningar för att 

mappa, sammanfoga, ansluta och översätta heterogena processmodeller och applikationer. (ibid) 

 

Den sista delen av organisationen som berörs är interoperabilitet av verksamhet som innebär att 

flera parter kan utveckla en verksamhet genom att förstå och dela den utan tvetydigheter. Detta trots 

eventuella skillnader i beslutsfattande, lagar, företagskultur eller arbetsmetoder. Vidare kan 

problemen uppkomma på grund av inkompatibiliteten mellan olika organisationsstrukturer, 

redovisningssystem och regler eller arbetslagstiftning. Dessa frågor måste harmoniseras eller förstås 

genom mappning eller förhandlas om för att uppnå interoperabilitet. (ibid) 

 

Dessa två dimensioner tillsammans skapar enligt Chen och Daclin (2006) problemytan för 

interoperabilitet enligt figur 5. För att lösa det problem som finns i problemytan behövs den tredje 

dimensionen som är tillvägagångssätt, dessa skapar således en lösning vilket också illustreras i figur 

5. 

 

 
Figur 5 Figur över problemyta och lösningsyta. (Chen & Daclin, 2006, s. 5) 

 

Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssätt är den tredje dimensionen i modellen. Tillvägagångssätten handlar bland annat 

om hur samarbeten för att uppnå interoperabilitet sker. I det integrerade tillvägagångssättet nämns 

att det finns en mall som alla har kommit överens om och sedan förhåller sig till. Tillvägagångssättet 

är mer inriktat på integration och att det riktar sig mot nya system till skillnad från att bygga om 

nuvarande system vilket skulle premiera interoperabilitet inom organisationen mer än mellan 

organisationer. Det förenade tillvägagångssättet innebär ett gemensamt format men som enbart 

existerar på en metanivå. Genom semantiska motsvarigheter går det därmed att mappa mellan 

modeller och applikationer. Enligt Chen och Daclin (2006) är det tillvägagångssättet som har bäst 
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förutsättningar för att lyckas i ett samarbete på lång sikt. Det federala tillvägagångssättet innebär 

att ingen part tvingar på någon annan sina modeller utan interoperabilitet uppnås genom att 

parterna anpassar sig löpande. Meta-modellen är inte något som finns fördefinierat utan förhandlas 

fram och formas dynamiskt, därför passar metoden väl i situationer med två parter. Författarna 

menar att tillvägagångssätt som är den tredje dimensionen i grundmodellen kan bytas ut mot 

kompletterande dimensioner utifrån hur ramverket används. (ibid) 

 

En kompletterande dimension till tillvägagångssätt är ett mätverktyg för interoperabilitet. Det 

innehåller tre begrepp: (1) mått för potentiell interoperabilitet, (2) mått för kompabilitet av 

interoperabilitet och (3) mått för prestationen av interoperabilitet. Potentiell interoperabilitet mäts 

genom att titta på ett system utan att veta vad den ska interagera med, vilket görs för att värdera hur 

väl det kan anpassas för att överkomma barriärer. Kompatibilitet av interoperabilitet tillämpas när 

ett system ska göras om för att bli interoperabelt. Det är då känt vilka andra som systemet ska 

interagera med och mätningen görs mot identifierade barriärer. Prestationen av interoperabilitet 

kan bara göras genom testkörningar eller när systemet är i drift för att i skarp miljö mäta 

prestationen i form av kostnad, fördröjning och kvalitet. (ibid) 

 

Scholl & Klischewski (2007) menar att interoperabilitet inte kan avgränsas enbart till informatik 

utan snarare behöver ses i ett samhällsorienterat, överskådligt sammanhang. De lyfter precis som 

Chen & Daclin (2006) och Janssen et al. (2011) fram att interoperabilitet inte enbart är avgränsat till 

tekniska frågor. De menar att interoperabilitet också behöver inkludera organisatoriska, sociala och 

politiska delar för att kunna uppnå överenskomna målsättningar kring interoperabilitet mellan 

verksamheter (Scholl & Klischewski, 2007). Scholl & Klischewski (2007) påvisar också att det finns 

en övertro på vad som kan lösas med smart teknisk interoperabilitet och att det finns en nytta av att 

nyansera synen på interoperabilitet inom forskning kring elektronisk förvaltning och IKT i offentlig 

sektor. De menar också att olika sätt att samarbeta för interoperabilitet är kontextberoende och 

behöver anpassas i olika fall. Vi delar denna syn och anser själva att interoperabilitet lika mycket 

som teknik bör handla om människor, sociala strukturer, beslutsfattande och spelregler. 

 

I en studie av tidigare forskning identifierar Scholl & Klischewski (2007) 9 faktorer som både 

begränsar förutsättningarna för interoperabilitet och ramar in möjligheter att agera på för att uppnå 

interoperabilitet. Dessa är: konstitutionella/legala begränsningar (baserat på hur den 

konstitutionella makten fördelas och ramas in), rättsliga (baserat på lagstiftning), 

samarbetsmässiga (baserat på tidigare erfarenheter, sociopolitisk organisering och ledarskap), 

organisatoriska (baserat på processer och resurser), informationsmässiga (baserat på delgivning 

av information, informationsstruktur, standarder och kvalitet), styrningsmässiga (baserat på 

deltagande parters egenintressen och antal deltagande parter), kostnadsmässiga (baserat på 

kostnader och möjligheter till finansiering), teknologiska (baserat på heterogenitet för gemensam 

teknisk plattform och nätverkskapacitet), samt prestandamässiga (baserat på systems responstid i 
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förhållande till antal deltagande interoperabla parter). Författarna menar att hänsyn till dessa 

tillsammans kan bidra till interoperabilitet men att de samtidigt kan vara motstridiga. Vi ser 

framförallt komplexiteten i att antalet deltagande parter sker mot en avvägning mot kvalitet och 

prestanda. De konstitutionella och legala begränsningarna är samtidigt direkt avgörande för vilka 

spelregler som deltagande parter har att förhålla sig till och om interoperabilitet överhuvudtaget är 

möjlig. Vi ser en nytta i tydliggörandet kring dessa då en tydligare bild kring vad som begränsar 

interoperabilitet framträder. Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa 9 begränsningar går att 

relatera till såväl organisation, politik/juridik, människors beslut och handlingar samt teknik. 

 

Scholl et al. (2012) undersöker integration, informationsdelning och interoperabilitet (INT-IS-IOP) 

i 19 olika fall baserat på deras tidigare föreslagna modell ovan. Deras resultat visar att de mest 

avgörande begränsningarna för att nå framgång kring integration, informationsdelning och 

interoperabilitet främst är relaterade till legala och organisatoriska hinder (ibid). Dessa begränsar 

vad som är möjligt såväl resursmässigt som lagmässigt genom att påverka informationskvalitet och 

möjligheter att dela information och att samarbeta. Klischewski & Scholl (2008) påvisar särskilt hur 

informationskvalitet fungerar som en hörnsten och avgörande fråga bland nyckelspelare för att 

uppnå integration, informationsdelning och interoperabilitet på ett framgångsrikt sätt. 

Interoperabilitetsbegränsningar beror samtidigt i hög utsträckning på att heterogeniteten i det 

tekniska landskapet mellan verksamheter för att det saknas gemensamma beslut, agendor och avtal. 

Studien visar att federationer genom långsiktiga, permanenta samarbetsformer med gemensam 

lagstiftning och avtal är den samarbetsform som är mest passande för att lyckas med INT-IS-IOP. 

Viktigt att observera är att Klischewski och Scholls (2008) definition av federation inte är densamma 

som Chen och Daclin (2006). Inom ramen för vad respondenterna i Klischewski och Scholls (2008) 

studie säger för dessa samarbeten förespråkas styrning genom gemensamma standarder och centralt 

beslutsfattande. Scholl et al. (2012) framhäver att gemensam lagstiftning och avtal mellan parterna 

är en förutsättning för att besluta om gemensamma ramverk och standarder. Gemensamma 

standarder identifierades bland de 19 projekten som oumbärligt för framgångsrika projekt. Vi är av 

uppfattningen att beslut och initiativ till gemensamma spelregler och standarder framstår som 

avgörande för att skapa förutsättningar för integration och interoperabilitet. Samtidigt faller det sig 

naturligt att det blir mer komplext att ta initiativ och beslut i sådana frågor allteftersom komplexitet 

och antalet involverade parter ökar, vilket i sig är en stor utmaning.  

 

Goldkuhl (2008) särskiljer begreppen integration och interoperabilitet med skillnaden att 

interoperabilitet ses som system som fungerar tillsammans men fortfarande utgörs av två eller flera 

separata system, integration innebär att systemen är helt eller delvis utgör ett och samma system. 

Goldkuhl (ibid) delar också meningen om att interoperabilitet är mer än en teknisk fråga. Han 

presenterar flera olika lager av interoperabilitet och tydliggör att teknisk och semantisk 

interoperabilitet har direkt anknytning till interoperabilitet mellan informationssystem. Utöver 

semantisk och teknisk interoperabilitiet presenteras juridisk och organisatorisk interoperabilitiet 
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som två huvudgrupper. Organisatorisk interoperabilitet behandlar organisatoriska frågor som 

påverkar förutsättningarna för verksamheten att interagera med andra såsom frågor avseende 

verksamhetens målsättning, avtal, dess verksamhetsmodeller, processer och organisatoriska 

samarbeten. Juridisk interoperabilitet behandlar frågor om hur lagstiftning påverkar 

förutsättningarna för interoperabilitet. Eftersom organisatorisk och juridisk interoperabilitet berör 

människan, medan teknisk och semantisk interoperabilitet berör informationssystemen väljer 

Goldkuhl (ibid) att skilja på interoperation mellan informationssystem som främst fokuserar på 

teknik och semantik, och interoperation som berör hela organisationen och innefattar alla delarna 

av interoperabilitet (juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk). Eftersom system skapas av och 

i organisationer bakas organisatoriska element som språk, rutiner, normer och interpersonella 

egenskaper in i systemen. På så vis länkas organisatorisk och juridisk interoperabilitiet samman med 

teknisk och semantisk (ibid). Vi menar i samstämmighet med artikeln att juridiska och 

organisatoriska aspekter såväl skapar förutsättningar som begränsar vad som blir möjligt tekniskt 

och semantiskt. Goldkuhls (2008) indelning gör interoperabilitet som koncept överblickbart vilket 

kommer väl till användning i uppsatsen med koppling till syfte och frågeställning. Vi ser en praktisk 

nytta i att tematisera interoperabilitet genom att konceptualisera interoperabilitet utifrån 

indelningen av organisatorisk, juridisk, teknisk och semantisk interoperabilitet. Dessa lager 

påverkas vidare i sin tur av underliggande faktorer som presenterats ovan.  

 

Goldkuhl & Röstlinger (2015) vidareutvecklar synen på hur dessa fyra lager av interoperabilitet är 

uppbyggda och deras relation till varandra. De förtydligar att det inom offentlig verksamhet sällan 

är en fråga som endast berör en enda aktör och dess system utan snarare flera aktörer och deras 

respektive system. De förtydligar att juridisk interoperabilitet handlar om att interaktion kan ske i 

överensstämmelse med gällande lagar. Organisatorisk interoperabilitet att interaktion kan ske 

genom effektiva verksamhetsprocesser och tydlig ansvarsfördelning mellan de involverade. Teknisk 

interoperabilitet att interaktionen kan ske på ett exakt och säkert sätt med användning av teknik. 

Semantisk interoperabilitet att interaktionen kan med ett väldefinierat och tolkningsbart språk.  

 

Goldkuhl och Röstlinger (2015) bidrar med insikter om att det idag inte enbart handlar om 

informationsutbyte mellan intressenter inom deras undersökta område interorganisatorisk 

elektronisk förvaltning och IKT i offentlig sektor. De påvisar att det förutom informationsutbyte allt 

oftare kan finnas flera andra bakomliggande motiv såsom gemensam delning av resurser (hemsidor, 

digitala komponenter och likheter mellan IT-system). Därför presenterar de en vidareutveckling av 

den traditionella modellen för interoperabilitet med ökat fokus på samstyrning. De föreslår 

samstyrning genom följande sju dimensioner: värde och mål (normativ dimension), 

föreskrifter/regler (regulativ dimension), aktörsrelationer och roller (relationell dimension), 

arbetsprocesser och rutiner (performativ dimension), lingvistisk innebörd (semantisk dimension), 

organisering och framställning av användargränssnitt (presentationsdimension) och struktur och 

relationer mellan digitala komponenter (teknisk dimension). Vi anser att artikeln bidrar till ökad 
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insikt kring hur aktörer kan uppnå bättre samstyrning i stort. Vi anser emellertid att artikelns 

undersökta område är aningen för avgränsat som helhet för att kunna appliceras direkt i den 

undersökningskontext vi befinner oss i eftersom vår studie ställer krav på interoperabilitet i ett ännu 

vidare sammanhang. Därmed väljer vi att se de föreslagna dimensionerna som delkomponenter i 

indelningen av interoperabilitet enligt juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk på samma sätt 

som författarna kopplar dimensionerna till interoperabilitet i artikeln (ibid). Därmed kan juridisk 

interoperabilitet knytas till dimensionerna värde och mål, samt föreskrifter och regler. 

Organisatorisk till aktörsrelationer och roller, samt arbetsprocesser och rutiner. Semantisk till 

lingvistisk innebörd och organisering och framställning av användargränssnitt. Teknisk till 

struktur och relationer mellan digitala komponenter. Denna koppling presenteras i tabell 2 med 

inspiration från motsvarande tabell i Goldkuhl & Röstlinger (2015, s. 8):  

 

Tabell 2. Tabell beskrivande förhållandet mellan interoperabilitet och samstyrningsdimensioner 

enligt Goldkuhl & Röstlinger (2015, s. 8). 

Nivå av interoperabilitet: Indelning i 
samstyrningsdimensioner: 

Juridisk interoperabilitet  - Normativ (värde och mål) 

- Regulativ (föreskrifter och regler)  

Organisatorisk interoperabilitet - Performativ (arbetsprocesser och 

rutiner) 

- Relationell (Aktörsrelationer och 

roller) 

Semantisk interoperabilitet - Semantisk (Lingvistisk innebörd) 

- Presentationsdimension 

(Organisering och framställning av 

användargränssnitt) 

Teknisk interoperabilitet - Teknisk (struktur och relationer 

mellan digitala komponenter) 

 

 

För att sammanfatta så visar Chen & Daclin (2006) i sin modell att det finns barriärer som förhindrar 

möjligheterna att uppnå interoperabilitet. Barriärerna kan vara av konceptuell, organisatorisk eller 

teknisk karaktär. Som författare till uppsatsen är vår uppfattning att denna syn på och indelning av 

barriärer överensstämmer väl med hur vi ser på problematiken med att gemensamgöra mål för 

interoperabilitet mellan olika verksamheter. Goldkuhl & Röstlingers (2015) fyra kategorier liknar 

dels Chen & Daclins (2006) men har även en juridisk del som är utebliven i Chen och Daclins (2006) 
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modell. Den juridiska aspekten bekräftas av Scholl och Klischewski (2007) samt Scholl et al. (2012) 

som säger att de legala förutsättningarna är vitala för framgång. Denna juridiska del är en viktig 

aspekt i vår kontext som undersöker en EU-förordning som ska gälla som nationell lag i samtliga 

EU-länder. Det finns därmed en juridisk interoperabilitet mellan olika EU-länder som tydliggörs 

genom att ta med denna del. Goldkuhl & Röstlinger (2015) har däremot inte med samma uppdelning 

av verksamheten som Chen och Daclin (2006) har med sina fyra kategorier. Vi anser att Goldkuhl & 

Röstlinger (2015) har en mer övergripande syn där de olika nivåerna behandlar olika synvinklar 

snarare än specifika delar, de olika delarna som Chen och Daclin (2006) tar upp kan dock inkluderas 

i Goldkuhl & Röstlingers (2015) nivåer. Chen och Daclins (2006) delar data, process och tjänst kan 

inkluderas i Goldkuhl & Röstlingers (2015) nivåer semantisk och teknisk interoperabilitet, med 

andra ord vilken relation det finns mellan olika digitala komponenter. Verksamhetsbiten i Chen och 

Daclin (2006) är direkt kopplat till Goldkuhl & Röstlingers (2015) organisatoriska interoperabilitet.  

Den organisatoriska delen tas även upp av Scholl och Klischewski (2007) samt Scholl och 

Klischewski (2012) som säger att det är viktigt med organisatoriska förutsättningar för att lyckas 

med interoperabilitet. Genom Goldkuhl och Röstlingers (2015), Scholl och Klischewski (2007) samt 

Scholl et al. (2012) argumentationer får vi en mer övergripande bild av interoperabilitet samtidigt 

som vi inte tappar detaljerna som finns hos Chen och Daclin (2006). Vi får därmed en mer 

balanserad och nyanserad bild av begreppet interoperabilitet eftersom just juridik och organisation 

får en mer central roll. Vår bedömning är att beaktandet av just de delarna kring interoperabilitet är 

viktiga för att förstå samspelet mellan juridik, organisation, teknik och informationstolkning. 

 

Klischewski & Scholl (2008) menar att det är viktigt vid interoperabilitet att det finns långsiktiga och 

permanenta samarbetsformer med gemensam lagstiftning och avtal. Författarna menar att detta är 

en typ av federation vilket skiljer sig från den definition som Chen och Daclin (2006) har där de säger 

att en federation sker mellan två parter och ofta är flyktiga och sker i den stund som de behövs. 

Klischewski & Scholls (2008) definition av federation efterliknar mer Chen och Daclins (2006) 

definition av ett integrerat tillvägagångssätt där det finns en mall som alla har kommit överens om, 

vilket skulle kunna liknas vid det avtal som förklaras av Klischewski & Scholl (2008). Detta 

återkommer i Scholl et al. (2012) som bland annat säger att avtal är viktigt för att besluta om 

standarder. Standarder kan liknas vid den mall som Chen och Daclin (2006) pratar om som alla 

kommer överens om och följer. Vi anser att interoperabilitet är ett gemensamt problem mellan flera 

parter. Därför anser vi att barriärerna, delar av organisationen och tillvägagångssätten som Chen & 

Daclin (2006) presenterar kommer väl till användning för oss i studien. På så vis kan vi lyfta fram 

perspektiv kring hur interoperabilitetsfrågan kan ta form i såväl större som mindre sammanhang 

utifrån potentiella hinder, olika infallsvinklar och möjliga samarbetsformer.  
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3.3	Ontologi	

För att uppnå interorperabilitet mellan olika system och aktörer krävs gemensam konceptualisering.  

Därför är det inom semantisk interoperabilitet viktigt att utgå från gemensamma ontologier, i 

verkligheten är det dock ofta så att olika aktörer och system utgår från olika ontologier vilket gör att 

de behöver mappas mot varandra för att kunna tolkas i relation till varandra och för att uppnå 

interoperabilitet. Sammanslagning av ontologier är ett sätt att hitta en gemensam lösning för flera 

aktörer. Vid sammanslagning av ontologier skapas en ny gemensam ontologi som baseras på en 

genomslagning av de ursprungliga. En ontologi som sammanslagits innehåller information från alla 

källor men är mer eller mindre oförändrad. Anpassning av ontologier är när det skapas länkar mellan 

två ontologier som förblir enskilda ontologier. Ontologierna översätts utifrån gemensamma 

nämnare som det går att skapa regler ifrån. Vid integrering av ontologier görs befintliga ontologier 

om och anpassas för att tillsammans bilda en ny. De ontologier som integrerades kan vara besläktade 

i någon form det förväntas någon typ av förändring. Att kunna tolka och översätta koncept mellan 

varandra kan därmed ses som en avgörande faktor för att uppnå semantisk interoperabilitet. 

Mappningen identifierar överlappande koncept och synonymer, vilka likheter och skillnader det 

finns som finns mellan olika ontologier och som måste sammanslås eller integreras med varandra. 

Författarna gör också en skillnad mellan en global och en lokal ontologi. (Choi et al., 2006) 

 

Vi anser att Choi et al. (2006) artikel om ontologi bidrar till vår uppsats på grund av den 

organisatoriska och semantiska interoperabiliteten som tas upp av Chen och Daclin (2006), 

Goldkuhl och Röstlinger (2015), Scholl och Klischewski (2007) samt Scholl och Klischewski (2012). 

När olika organisationer ska samverka behövs det en organisatorisk interoperabilitet. På grund av 

att organisationer påverkas av sin kontext kan de ha olika ontologier vilket skapar problem för 

samverkan. Detta skapar i sin tur problem för den semantiska interoperabiliteten. För att kunna 

överkomma dessa hinder är det viktigt att kunna behandla olika ontologier vilket Choi et al. (2006) 

tillhandahåller ett verktyg för att göra. 

3.4	Verksamhetsintegration	och	systemarkitektur	

Verksamhetsintegration som en utveckling av datorintegrerad tillverkning har varit ett ämne för 

forskning sedan 1990-talet för bland annat fältet informationsteknologi (Panetto och Molina, 2008). 

Verksamhetsintegration kan uppfattas vara en uppsättning koncept och tillvägagångssätt för att 

definiera den globala arkitekturen av ett system och kongruens av beslutsfattande mellan lokala och 

globala mål (ibid). Panetto och Molina (2008) påstår att arkitekturen brukar anses utgöra en grund 

för systemkonstruktion samt att system måste kontinuerligt uppdateras som en reaktion till en 

föränderlig marknad och teknologisk utveckling. Problemet med systemarkitektur är att det är ett så 

pass ungt område att det inte finns en etablerad arbetsmetod som det finns i exempelvis 

byggnadskonstruktion där det finns etablerade symboler som alla i branschen känner igen och 



 45 

förstår (Panetto och Molina, 2008). Istället har det utvecklats en mängd olika heterogena förslag på 

arkitektur som har överlappande tillvägagångssätt och underliggande koncept som inte är 

väldefinierade (ibid). Likheter och olikheter mellan arkitekturerna är svårt för användaren att 

uppfatta vilket skapar ett hinder för att de ska uppfattas korrekt och slutligen för acceptansen och 

användning. Avsaknad av en terminologi som accepteras generellt sett skapar också en flaskhals för 

effektivt utnyttjande. Vi menar att det i dessa fall krävs gemensamma mål för olika aktörer i 

integrationsfrågor för att de ska kunna interagera med varandra. Det skapar grundläggande 

förutsättningar för att kunna förstå varandra och samarbeta över organisationsgränser. Samtidigt 

ser vi att det kan vara en svår avvägning för i vilken grad verksamhetsintegration ska ske med hänsyn 

till interna och externa mål för verksamheter. 

 

Teorin påpekar att systemarkitektur är ett relativt ungt ämne till skillnad från exempelvis 

byggnadsarkitektur. Vi anser att det påverkar hur utvecklade principerna som finns för 

systemarkitektur. Mänskligheten har konstruerat byggnader i tusentals år och det är troligt att det 

inte ens fanns någon ritning i början likt det stadie som systemarkitektur är i nu. Det har sedan 

skapats standarder och en enhetlig arbetsmetod för hur ritningar presenteras och det är viktigt att 

systemarkitekturen också når dit för att minska missförstånd och öka effektiviteten. På grund av att 

teknologin ständigt är under en snabb utveckling är det svårt att veta när eller om det kommer ske. 

Därför tycker vi att det är vitalt för organisationer att minska gapet mellan de olika arkitekturerna 

som finns och används idag i olika organisationer. Det leder till ökade möjligheter till samarbete 

mellan olika verksamheter då de kan utbyta information och utnyttja varandras tjänster. Att minska 

gapet mellan olika arkitekturer menar vi är starkt korrelerat till organisationernas förmåga till 

interoperabilitet och kompatibilitet, inte enbart på en övergripande nivå utan även nere på 

systemnivå. Användning av samma terminologi ser vi en starkt bidragande orsak till en god 

semantisk interoperabilitet 

3.5	Tematisk	analysmodell	

Som verktyg för vår analys utgår vi från en den grundmodell som beskriver interoperabilitet utifrån 

de olika nivåerna juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet och som Goldkuhl 

& Röstlinger (2015) hänvisar till. Med grundmodellen som utgångspunkt knyts andra underliggande 

teman samman med interoperabilitetslagren som identifierats i litteraturgenomgången som 

påverkar förutsättningarna för interoperabilitet mellan organisationer. Modellen vi utgår från har 

perspektivet av förutsättningar och begränsningar för dataportabilitet i huvudfokus.  

 

Vi menar utifrån litteraturgenomgången att juridisk interoperabilitet avgör vilka gemensamma 

spelregler som finns i form av lagstiftning för verksamheterna i förhållande till andra aktörer som 

verksamheten. Därmed är de gemensamma spelreglerna den grundläggande utgångspunkten för 

interoperabilitet och möjlighet till dataportabilitet mellan olika aktörer. Hur organisationens 
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förutsättningar ser ut i förhållande till andra aktörer menar vi, baserat på litteraturgenomgången, är 

avgörande för hur organisationernas förmåga att samarbeta ser ut när de legala kraven som en 

grundförutsättning redan är uppfyllda. De organisatoriska förutsättningarna bestäms utifrån 

processer, styrning, gemensamma samarbeten, beslutsfattande, finansiella förutsättningar och 

tidigare erfarenheter. Dessa skapar i sin tur förutsättningar för teknisk interaktion genom att 

gemensamgöra frågan om teknisk interoperabilitet. Den tekniska interoperabiliteten avgörs utifrån 

arkitekturprinciper, system, tekniska lösningar, teknisk kompetens, programvara, hårdvara, 

tekniska standarder och format. När de tekniska förutsättningarna är på plats skapas sedan 

förutsättningar för semantisk interaktion mellan aktörerna. Den semantiska interaktionen avgörs av 

språk, ontologier, tolkning. Se figur 6 nedan som en beskrivning av vår analysmodell för 

interoperabilitet mellan olika aktörer. 

 

 
Figur 6 Vår tematiska analysmodell som används som underlag för analys av fallverksamhetens utmaningar med 
interoperabilitet som förutsättning för dataportabilitet i relation till andra aktörer. 

3.5.1	Juridisk	interoperabilitet	

Juridisk interoperabilitet rör konstitutionella och juridiska skillnader mellan aktörer eller 

verksamheter (Goldkuhl & Röstlinger, 2015; Scholl & Klischewski, 2007). Vi ser det som att juridisk 

interoperabilitet krävs för dataportabilitet om det rör överföringar av personuppgifter mellan 

verksamheter som har sina säten eller verkar i flera olika länder där konstitution och juridik skiljer 

sig åt. Vi ser det som att juridisk interoperabilitet är avgörande för om verksamheterna som berörs 

av dataportabilitet har liknande spelregler eller inte.  

3.5.2	Organisatorisk	interoperabilitet	

Den organisatoriska interoperabiliteten avser frågor rörande underliggande organisatoriska teman 

av mänskliga faktorer som styrning, beslutsfattande, organisatoriska standarder, avtal, 

målsättningar, strategier, processer, roller, relationer och samarbeten (Chen & Daclin, 2006; 

Goldkuhl, 2008; Scholl & Klischewski, 2007). Avseende dataportabilitet mellan organisationer 

påverkas möjligheten för detta av dessa ovanstående organisatoriska områden. Organisationen 
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förhåller sig till de givna spelregler som finns juridiskt och skapar i sin tur förutsättningar för vad 

som möjliggörs och tillåts tekniskt.  

3.5.3	Teknisk	interoperabilitet	

Teknisk interoperabilitet speglar aspekterna kring teknisk interaktion mellan olika verksamheter. 

Således berörs underliggande teman som strukturer och tekniska relationer mellan system och 

digitala komponenter, teknisk arkitektur, mjuk- och hårdvara, tekniska standarder och format (Chen 

& Daclin, 2006; Gleeson & Walden, 2014; Goldkuhl & Röstlinger, 2015) Sharma & Panigrahi, 2015). 

Vi ser det som att den tekniska interoperabiliteten är avgörande för om dataportabilitet är tekniskt 

möjlig mellan verksamheter. 

3.5.4	Semantisk	interoperabilitet	

Semantisk interoperabilitet avser hur verksamheters och olika aktörers system kan interagera för att 

förstå och tolka information som överförs mellan system. Den semantiska interoperabiliteten 

påverkas av underliggande teman som informationskvalitet, språklig definition, kodning och 

ontologi (Choi et al., 2006; Klischewski & Scholl, 2008; Goldkuhl & Röstlinger, 2015). Vi ser att den 

semantiska interoperabiliteten är för dataportabilitet avgörande för huruvida det data som skickas 

mellan system kan tolkas eller inte. 

3.6	EU-strategi:	Digital	agenda	Europa	

För att förstå bakgrunden till den nya lagstiftningen samt få en övergripande bild över de 

förändringar som sker genom dataskyddsförordningen har vi studerat den digitala agendan för 

Europa. Den har som mål att uppnå en gemensam digital inre marknad för medlemsländerna. Där 

användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nyckelroll (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Informations- och kommunikationsteknikens potential kan utnyttjas genom 

en välfungerande positiv aktivitetscykel som förutsätter att innehåll och tjänster som är attraktiva 

tillhandahålls i en interoperabel och gränslös internetmiljö. Europakommissionen har identifierat 

de sju viktigaste hindren för att kunna utnyttja informations- och kommunikationsteknik till fullo, 

dessa finns representerade i den inre cirkeln i figur 7. 

 



 48 

 
Figur 7 Den digitala ekonomins positiva cykel. (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 5). 

 

Ett av dessa hinder är ”brist på interoperabilitet” och det påstås att interoperabilitetens möjligheter 

inte utnyttjas maximalt i Europa. Det finns brister i fråga om standarder, offentlig upphandling och 

samordning mellan offentliga myndigheter. Bristerna hindrar de digitala tjänster och den digitala 

utrustningen som européerna använder från att tillsammans fungera som de borde. Delarna av den 

digitala agendan och dess tillämpningar måste vara interoperabla, baserade på standarder och 

öppna plattformar för att kunna agendan ska kunna ta fart. 

 

Ett tydligt exempel på vilken enorm potential som teknisk interoperabilitet har är internet som har 

gett miljarder människor interoperabel utrustning och interoperabla tillämpningar. Enligt agendan 

måste det dock ske förbättringar gällande interoperabiliteten mellan apparater, tillämpningar, 

centrallager för databaser, tjänster och nät. Agendan listar tre punkter för att nå en bättre 

interoperabilitet: 

 

● Förbättrad IKT-standardisering 

● Främjande av bättre användning av standarder 

● Samordning för att förbättra interoperabiliteten 

 

Förbättrad IKT-standardisering handlar om att kommissionen ska fortsätta med sin översyn av den 

europeiska standardiseringspolitiken. Ett viktigt mål är lättare användning av lagstiftning och 

offentlig upphandling för de IKT-standarder som utvecklats av vissa globala forum och konsortier 
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och som har fått en allt större betydelse. I agendan presenteras det fördelar med riktlinjer för 

entydiga bestämmelser. Bland annat lägre royaltykrav och därmed lägre inträdeskostnader på 

marknaden. 

 

Främjandet av bättre användning av standarder innebär att offentliga organ bör på bästa sätt 

utnyttja hela utbudet av relevanta standarder när de producerar hårdvara, mjukvara och IT-tjänster. 

Detta kan göras genom att välja standarder som kan användas av alla berörda leverantörer vilket 

minskar risken för att binda sig vid en och ökar konkurrensen. Samordning för att förbättra 

interoperabiliteten innebär att kommissionen antar en ambitiös europeisk interoperabilitetsstrategi 

för att främja interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar. 

 

Agendan fungerar som en vägledare för länder och deras offentliga sektorer varpå vi anser det vara 

relevant för vår studie som genomförs på en offentlig organisation. Agendan är tänkt för att skapa 

en strategi för framtiden och kan ha haft en påverkan på hur dataskyddsförordningen har utformats 

då det finns aspekter som återfinns i båda, bland annat behovet av interoperabilitet och standarder. 

3.7	Personlig	data	-	personuppgifter	

Personlig data har en central roll i studien. Syftet med följande stycke är därför att presentera vad 

begreppet innebär och hur det uppfattas samt vilken syn vi själva har på det som presenterats. 

Följande information är hämtad från Statens Offentliga Utredning 2016:85. 

 

Tidigare har begreppet personuppgifter dykt upp i uppsatsen, det är det begrepp som används i 

regleringssammanhang och benämns vanligen som personlig data. Personlig data är data som direkt 

eller indirekt kan kopplas till en individ. Det finns de uppgifter som namn, personnummer och 

adress som har en direkt koppling till en individ. Fotografier med identifiera personer kan anses vara 

data med indirekt kopplingar till individer. Det finns även metadata som exempelvis trafikdata som 

ofta innehåller information med detaljrika spår om hur en individ rör sig mellan och inom platser. 

(SOU 2016:85) 

 

Bylund menar att det är lätt att fångas i en illusion av att det är lätt att avgöra huruvida ett enskilt 

dataobjekt går att länkas samman med en individ samt att datamängden med den typen av objekt är 

relativt liten i kontrast till övrig information (SOU 2016:85). Författaren menar att det finns många 

enskilda fall som har bevisat motsatsen. Det är finns mycket datamängd som vid första anblick inte 

innehåller referens till någon individ men som ändå går att kopplas till en person på grund av att 

mycket data produceras som en konsekvens av mänsklig aktivitet. En åtgärd som presenteras är att 

anonymisera data, att ta bort element som kan användas för att identifiera enskilda individer. 
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Begreppet personlig data verkar vara ett komplext begrepp som innehåller mycket mer än det som 

först dyker upp i huvudet, som namn och personnummer, när begreppet kommer på tal. Vad ska 

inkluderas i begreppet personlig data? Om en enhet eller applikation sparar information om vart den 

används och då loggar mycket information på samma geografiska position. Ska det då anses vara 

personlig information då det kan tolkas som att den geografiska positionen troligen är individens 

hem även om ingen annan personlig information sparas. Den geografiska positionen kan ju då 

preciseras till en adress. Vi menar att gränsdragningen för vad som är personlig data skapar ett 

ytterligare lager av komplexitet för vad som ska sparas, vad som får delas och hur data ska behandlas. 

Definitionen av personlig data kommer från statens offentliga utredningar (SOU) och vi är medvetna 

att den definitionen som vi använder oss av får konsekvenser. Vi menar att den definitionen som 

SOU väljer att använda är den definition som regioner och landsting i Sverige förhåller sig till. Vidare 

tror vi att det är den definitionen som kan vara relevant att använda som utgångspunkt när det 

kommer till att ta fram nationella standarder. Därmed tycker vi att det är relevant för oss att använda 

oss av SOU:s definition. 
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4.	Empiri	

I detta kapitel presenteras empirisk data som har samlats in genom intervjuer i fallorganisationen 

samt olika typer av dokument. Avsnittet är strukturerat enligt olika teman där de första elva är 

hämtade från intervjuer som sedan följs upp av tre teman som hämtats från tre olika 

dokumentskällor. 

 

Empirin från intervjuer har framkommit från fem intervjuer och inkluderar fem personer. En 

respondent har varit med vid två tillfällen, både vid en inledande intervju och sedan medverkat vid 

intervju av en annan person. I det här avsnittet presenteras respondenternas svar via deras 

respektive roll som de har i Region Östergötland. Nedan kommer en kort presentation av 

respondenterna i tabell 3. 

 

Tabell 3: Respondenternas roller och arbetsuppgifter. 

Roll Arbetsuppgifter 

Chefsarkitekt Leda och styra arbetet inom arkitektur 

Dataskyddsombud Ansvarig för arbetet med dataskyddsförordningen, juridiskt stöd 

för andra 

Enhetschef Enhetschef för Arkitektur och Säkerhet. Innebär att 

kompetensutveckla, rekrytera och vara chef för personer som 

jobbar med arkitektur och informations- och IT-säkerhetsfrågor 

Informationsarkitekt Agerar beslutsstöd, utformar lösningar 

IT-arkitekt Leverera beslutsunderlag, utformar lösningar 

 

4.1		Organisation	och	beslutsfattande	

4.1.1	Region	Östergötland	

Denna studie har genomförts på Region Östergötland vilken är en organisation vars huvudfokus är 

att erbjuda invånarna i Östergötland hälso- och sjukvård (Region Östergötland, 2017d). I 

organisationens uppdrag ingår även att arbeta för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen, 

detta görs genom exempelvis kollektivtrafik, kultur, samhällsbyggnad, besöksnäring och företagande 

(ibid). Uppdraget regleras av en rad olika lagar (ibid) och styrs efter långsiktiga mål som indirekt 
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bestäms genom politiska val (Region Östergötland, 2017c). Den som ska se till att organisationen 

uppfyller målen är regiondirektören som ansvarar för målen och styr över en ledning av tjänstemän 

(ibid). Region Östergötland är uppdelad i en rad olika enheter, en av dessa är Centrum för 

verksamhetsstöd och utveckling (CVU) som är en stödavdelning (Region Östergötland, 2017e). 

Enligt enhetschefen finns det en produktionsenhetschef på avdelningen som är direkt underställd 

regiondirektören på Region Östergötland. Produktionsenhetschefen är i sin tur överordnad 

verksamhetschefen och det är till verksamhetschefen som enhetschefen rapporterar till. Det är med 

andra ord en stor organisation där stödverksamheten har flera olika hierarkiska steg. Storleken på 

organisationen vittnar juristen om som uppskattar antalet anställda till nästan 14 000 personer. 

4.1.2	Centrum	för	verksamhetsstöd	och	utveckling	

Avdelningen Centrum för verksamhetsstöd och utveckling har genomgått flera omorganiseringar.  

Informationsarkitekten upplever att omorganisation skett i genomsnitt varje år sedan personen 

började jobba i organisationen. Informationsarkitekten säger att det var svårt att dra en gräns mellan 

IT och Medicinsk Teknik (MT) när apparaterna blir mer och mer datoriserade och därför slogs dessa 

två enheter ihop, vilket var lyckat. Enhetschefen berättar mer om de omorganiseringar som skett 

senare och om CVU som enhet: 

 

“CVU är ju en helt nybildad organisation som bildades 1 januari 2017. Det är en 

sammanslagning utav fem stycken tidigare produktionsenheter som huvudsakligen 

levererar stöd till kärnverksamheten, vårdverksamheten. Man har ju slagit ihop det som 

hette Medicinsk Teknik och IT, som var ett verksamhetsområde, med Facility Management, 

vårt fastighetsområde och sen hade man ett område som var resurscentrum där vi har HR, 

ekonomi och ledningsstöd. Sen fanns det ett område som jobbade med hälsa och 

vårdutveckling, med process- och verksamhetsutveckling. De är sammanslagna i ett stort 

centrum som ska leverera branschens bästa samlade verksamhetsstöd.” 

 

Tanken med sammanslagningen menar informationsarkitekten är att IT ska ägas och förvaltas av en 

organisation för att det ska bli lättare med integrationer samt att hålla reda på vad som är igång. 

Enhetschefen lyfter att det kommer av ett problem som kärnverksamheten har upplevt vilket har 

föranlett avdelningens uppdrag: 

 

“Vården tycker att de inte alltid får ett samlat stöd av oss, utan om de vill göra något med 

sin verksamhet så måste de först prata med IT, sen ska de prata med upphandling, sen ska 

de prata med fastighet, sen ska de prata med verksamhetsutveckling och så hänger inte det 

där ihop. De vill ha ett samlat stöd, det är vårt uppdrag.” 
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Dock poängteras det av enhetschefen att det inte bara är vården som CVU agerar stöd åt utan även 

de andra områdena som är regionens uppdrag, bland annat regional utveckling. Kunden för Region 

Östergötland har breddats från att vara patienten till att det numera är medborgare i Östergötland. 

 

Avdelningen CVU har cirka 900 anställda (Region Östergötland, 2017a) varav ungefär 350 jobbar på 

avdelningen Medicinsk teknik och IT (Region Östergötland, 2017b). 

4.1.3	Enheten	Arkitektur	och	Säkerhet	

På den enhet som undersöks finns det en arbetsgrupp på cirka 13 medarbetare som rapporterar till 

enhetschefen. Enheten som undersöks heter Arkitektur och Säkerhet (AS). De här 13 medarbetarna 

har en rad olika roller där de flesta är olika arkitekter. Enhetschefen säger att det finns IT-arkitekter 

och att dessa är specialiserade på olika områden som exempelvis verksamhet, infrastruktur, 

integration eller lösningar. Det finns även andra typer av roller som IT-säkerhetsansvarig som jobbar 

med IT-säkerhetsfrågor, informationssäkerhetsansvarig som jobbar med de typerna av frågor på en 

högre nivå. Det finns även ett personuppgiftsombud som numera har rollen dataskyddsombud som 

jobbar med PuL-lagstiftning vilket senare blir den nya dataskyddsförordningen. Den sista rollen som 

enhetschefen räknar upp är en avtalsstrateg som jobbar med avtal på enheten. 

 

De respondenter som är arkitekter (IT-arkitekt & informationsarkitekt) säger att deras roll i stora 

drag är att vara rådgivande och att ge rekommendationer till beslutsfattarna så att de tar bra beslut. 

Informationsarkitekten säger att mycket av arbetet handlar om information men även att utföra 

påverkansarbete och få saker att gå i rätt riktning långsiktigt genom att få beslutsfattare att tänka 

till. Det kan handla om att tänka till hur organisationen behandlar sina informationsflöden och 

upphandlingar så att organisation inte låser in sig i restriktioner, istället förespråkas öppna 

standarder. Enhetschefen menar att tillvägagångssättet för IT har skiftat från att driftsätta ett enskilt 

system till att olika IT-komponenter ska interagera med varandra för att leverera en lösning. Där 

kommer arkitekterna in i bilden, de designar lösningarna innan de utvecklas, köps in eller integreras 

från befintliga lösningar. Enhetschefen ger ett exempel på en sådan tjänst: 

 

“Som patient kan man idag gå till huvudentrén på US och använda en 

självbetjäningsautomat. Du går dit och slår in ditt personnummer och med hjälp av en kod 

från din kallelse kan du betala ditt besök och tala om att du är där. Det är en tjänst som du 

inte köper från ett IT-bolag, utan det måste du ju bygga ihop. Bakom där finns det en 

mängd system som man ska kommunicera med plus nationella tjänster för att hålla reda 

på om du exempelvis har ett frikort.” 
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Arkitekterna ritar då upp hur lösningen ska se ut innan den byggs och enhetschefen liknar det vid en 

vanlig byggnadsarkitekt; innan snickarna kommer har någon ritat hur byggnaden ska se ut. IT-

arkitekten menar att de levererar ett regelverk, ramar för andra att följa. Chefsarkitekten menar att 

de skapar ett styrande dokument som beskriver hur de ska åstadkomma någon idé som är framtagen 

i verksamhetstrategin då IT inte har en egen strategi. 

4.1.4	Beslutsprocess	för	nya	lösningar	och	arbetsmetod	

Juristen uppfattar att IT-lösningar kommer av att någon i verksamheten, exempelvis en 

projektgrupp, upplever ett behov och lägger fram ett förslag som ska åtgärda det varpå ledningen tar 

ett beslut. Enhetschefen menar dock att processen kan se olika ut beroende på vilken lösning som är 

aktuell. Den menar att det kan dels vara som juristen uppfattar, att ett nischad verksamheten söker 

någonting specifikt. Det kan också vara genom något som vården i allmänhet har behov av som IT 

kan lösa. En sådan sak menar enhetschefen kan vara: “möjlighet att kunna skriva och läsa journaler 

i ett mobilt IT-stöd". Liknande problem framkommer i dialog med verksamheten där det är viktigt 

att förstå vilket behov som finns. Det kan också vara via analys av vad som händer i omvärlden och 

vart den är på väg. För att ha en dialog med verksamheten målar IT-arkitekten upp en 

intressentkarta med olika typer av roller som kan vara viktiga ha kontakt med för att kunna 

samarbeta. 

 

När det kommer till de nischade projekten så menar enhetschefen att varje verksamhet har en IT-

resurs som kan hjälpa dem att kravställa och föra talan när de upplever ett behov. Juristen menar 

att det finns de som jobbar ute i verksamheten med IT-frågor i rollen som IT-samordnare. Det finns 

även ett beställningskontor på AS dit verksamheter kan skicka beställningar på vad de vill ha gjort 

varpå en process följer som enhetschefen berättar om. Det börjar med en förstudie för att titta på 

vad kraven är, vad som man skulle kunna tänka sig. Ibland kanske inte verksamheten vet vad de vill 

ha, de uttrycker ett behov men efter en dialog så kan det komma fram att lösningen är något annat 

än vad verksamheten först hade tänkt sig. Lösningen kan också eventuellt redan finnas i något annat 

system och då är det enbart för verksamheten att köra igång, annars kanske AS behöver bygga eller 

köpa lösningen. Primärt försöker man att använda de tillämpningar som redan finns eller genom att 

göra små förändringar. Om en lösning ska byggas ska aspekter som kostnadseffektivitet och att 

kunna återanvända lösningen tas i beaktning menar enhetschefen. Det kan vara så att lösningen inte 

innefattar att bygga en ny lösning utan även att jobba på ett nytt sätt. Det är önskvärt att förhålla sig 

till den nuvarande IT-verksamheten i största grad, enhetschefen uttrycker sig enligt följande: 

 

“Helst vill vi inte bygga så mycket nytt utan vi vill ju förhålla oss till våra 

standardapplikationer, standardprodukter och vara i dem. Vi vill ju konsolidera IT-stödet, 

inte ha mer små IT-lösningar utan vi vill ju hålla oss till stora sammanhållna system. Det 

blir för svårt att förvalta dem annars.” 
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Vid en fråga om antal system uppskattar informationsarkitekten det till över 100 system som 

innehåller patientuppgifter men att de inte vet om alla. Enhetschefen menar att det ibland måste ske 

prioriteringar. Dels prioriterar AS lösningar som gynnar många fler och kanske måste vänta med de 

som gynnar en mindre del av verksamheten men det beror också på vad uppdraget är. Vidare finns 

det ett centralt projektkontor inom Region Östergötland som prioriterar alla gemensamma och stora 

projekt för att projekten inte ska krocka med varandra, detta är vid stora förändringar. Enhetschefen 

berättar om prioriteringar på AS: 

 

“Säg att vi ska förändra någonting för alla som ordinerar läkemedel, alla som har hand 

om patienter. Om de ska få något nytt så prioriteras det eftersom det berör all verksamhet. 

Det finns många regionsövergripande projekt och de hanteras då av ett centralt 

projektkontor på ledningsstaben. De har koll på alla de stora projekten, så att de inte 

samtidigt påverkar vården så pass mycket så de inte orkar att jobba. Om det är något 

projekt som är mer nischat, då kan vi själva prioritera det. Sen beror det lite på saker som 

om någon är beredd att betala för det, eller om vi ska finansiera med centrala pengar, så 

det är lite olika.” 

 

Efter att det har tagits ett beslut om att genomföra något så menar enhetschefen att det är vanligt att 

jobba enligt en projektstyrningsmodell för att göra större saker. Det börjar med en idé och leder 

vidare till en förstudie, projektdirektiv samt milstolpar och så rullar projektet på. Både enhetschefen 

och IT-arkitekten menar att enheten också arbetar med att vidmakthålla IT-systemen och att 

vidareutveckla dem. Enligt IT-arkitekten lämnas en lösning eller projekt över till förvaltning när det 

är färdigt, förvaltningen sker då genom ett förvaltningsobjekt eller i en linjeorganisation. Efter 

överlämningen fortsätter även systemen att förbättras. Enhetschefen menar att det finns en 

förvaltningsstyrningsmodell som används.  

 

Själva utvecklingen av tillämpningarna görs av utvecklare på organisationens Integration 

Competence Center (ICC). Informationsarkitekten menar att det kan uppstå problem om 

verksamheten upplever att IT-avdelningen är för långsamma och säger att en del då kan ta saken i 

egna händer och anlita en konsult som skapar ett eget IT-system. Om det systemet inte är 

kompatibelt med övriga system så kan IT-avdelningen sen få klagomål. Tidigare kunde man få 

tillgång till en accessdatabas utan att beställa det vilket man har förändrat nu. Nu måste de som vill 

bygga ett eget system beställa det och då vet IT-avdelningen om att det ligger databaser på vissa 

servrar och kan då köra backups. 
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4.2	Dataskyddsförordningen	

När det kommer till beställningsmetoden för dataskyddsförordningen menar enhetschefen att det 

inte är någon verksamhet som “själva har räckt upp handen och bett att få hjälp”. Istället har det 

varit något som AS själva har insett samt att det kommit ett centralt beslut om att säkerställa att 

organisationen kan följa förordningen när den träder i kraft. Vanligtvis sker arbetet med större 

förändringar enligt en projektstyrningsmodell men i fallet dataskyddsförordningen säger 

enhetschefen att det görs genom ett uppdrag som ett dataskyddsombud har. Dataskyddsombudet är 

även personuppgiftsombud och äger arbetet med dataskyddsförordningen. I arbetet har 

dataskyddsombudet även andra personer som stöttar och hjälper till men det är inte upplagt som ett 

projekt. 

 

Arbetet med dataskyddsförordningen började egentligen med en förberedelse i höstas inför en 

utredning som gick igång efter årsskiftet enligt enhetschefen. Utredningen som berörs är en GAP-

analys som utförs av dataskyddsombudet samt en konsult. Enligt dataskyddsombudet bidrar 

konsulten bland annat med själva metoden för det arbete som nu görs. Enhetschefen tror att det är 

många i organisationen som är omedvetna om vad dataskyddsförordningen innebär utan att det är 

de som är “insyltade i det här som vet om det och vet att vi måste nu”. Dataskyddsombudet menar 

att arbetet med GAP-analysen ännu är i ett tidigt skede och därmed finns det ett stort behov av att 

utbilda och informera organisationen om att förordningen är på väg. Vidare menar den att många 

förmodligen känner till eller har fått en uppfattning om att den kommer men vet inte exakt vad det 

betyder eller vad som kommer hända, därför är tanken att CVU kommer gå ut i ledningsgrupperna 

för att presentera dataskyddsförordningen. 

 

Konsultens behov av att medverka i GAP-analysen har identifierats utifrån många frågor som 

datainspektionen har tagit fram i samband med dataskyddsförordningen. Med hänsyn till detta 

anser dataskyddsombudet att organisationen följer datainspektionen ganska bra men poängterar att 

man valt att inrikta sig mot åtgärder som är relevanta för Region Östergötland. Relevanta åtgärder 

syftar till att organisationen är en offentlig verksamhet och påverkas även av andra lagar som 

patientdatalagen. Enligt dataskyddsombudet är den största skillnaden som för Region Östergötland 

gentemot en privat aktör att Region Östergötland har myndighetsutövning. Detta kan innebära 

undantag, att man inte får göra vissa saker eller att det ställs ännu högre krav på grund av det. 

 

I nuläget menar enhetschefen att det inte går att veta vilka åtgärder som behöver sättas in i framtiden 

för att följa lagen. GAP-analysen är tänkt att titta på hur organisationen ligger till i förhållande till 

vad som kommer i den nya förordningen. Enligt dataskyddsombudet ska GAP-analysen ge en 

nulägeskoll och vara färdigt i början av juni. I samband med GAP-analysen tar dataskyddsombudet 

upp ett antal frågeställningar: “Vad gör vi idag? Och vad behöver utvecklas? Vad gör vi inte idag? 
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Och vad behöver vi få till?”. Konkret behöver organisationen göra en kartläggning över vart 

personuppgifter behandlas. Detta säger dataskyddsombudet och påpekar att organisationen har 

många olika system som inte enbart innefattar sjukvård. Det finns även skolor, bibliotek, regionarkiv 

och annat. För IT-arkitektens del har förordningen inneburit att den refererar till 

dataskyddsförordningen istället för PuL och att den måste ta hänsyn till ökade krav. 

 

För att underlätta kontrollen av personuppgifter nämner dataskyddsombudet att det finns en 

applikation som innehåller ett register över vart det finns personuppgifter, applikationen kallas för 

”PuL-app”. I PuL-appen finns ungefär 1 000 anmälningar om personuppgiftsbehandling vilket inte 

enbart är system utan kan även vara dokumentation för personuppgifter, alltså register. 

Enhetschefen tror inte att registret handlar om att system X har just den här informationsmängden 

om personen Y utan enbart att det finns personuppgifter i system X. 

 

GAP-analysen i syfte att se vart det finns personuppgifter görs genom att dataskyddsombudet bland 

annat intervjuar personer ute i organisationen och målet är att intervjua 5-10 olika enheter för att få 

en överblick. I arbetet med dataskyddsförordningen finns förutom dataskyddsombudet och 

konsulten även IT-säkerhetsansvarig, informationsansvarig och även olika IT-samordnare som finns 

ute i verksamheten. 

 

Dataskyddsombudet framhäver de positiva effekterna som dataskyddsreformen innebär, att det 

finns bra krav och många fördelar. En fördel är att Region Östergötland får mer kontroll över de 

personuppgifter som de behandlar, vilket det finns mycket av. Dataskyddsombudet menar dock även 

att det är fördelaktigt för individer. Vidare tror dataskyddsombudet att det kommer att finnas mycket 

att göra och en utmaning är att få så många involverade som möjligt och att sprida kunskap. 

 

En stor utmaning som chefsarkitekten ser är på beslut- och styrningsnivå. Inom organisationen finns 

det ingen kvalitetsdirektör och ingen som äger informationssäkerhetsfrågan. Det finns inget klarlagt 

ansvar utan beror på i vilken IT-komponent som informationen råkar finnas i. 

Dataskyddsförordningen ställer krav på tydlighet av att arbeta med datakvalitetsprocesser istället 

för att organisationen ska stirra sig blinda på en IT-komponent menar chefsarkitekten. Genom 

datakvalitetsprocesser finns det ett informationsansvar för en uppgift och den som är 

informationsansvarig måste ge sin tillåtelse innan informationen kan föras över. Då vet även 

organisationen vem som konsumerar uppgiften, vilka som hanterar informationen, om den är 

korrekt, om den är validerad samt om den är hanterad enligt föreskrifter och lagar. Teknik är enkelt 

menar chefsarkitekten. Chefsarkitekten beskriver ett exempel på en kvalitetsprocess: 

 

“Om vi tar vår anställningsprocess: det händer ju då och då att vi anställer folk, det gäller 

även timvikarier över sommaren. Då registrerar man det här enligt en HR-process. Det 
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skrivs under avtal och liknande saker. Sedan administrerar man det här i ett 

personaladministrativt system men man validerar inte uppgifterna förrän vi för över dem 

till ett annat system, hälso-/sjukvårdspersonalsregister. Då kontrollerar vi uppgifterna 

mot Skatteverket, att de faktiskt stämmer. Kalle heter inte Kalle, han heter Karl. Sen för vi 

tillbaka det här till den personaladministrativa delen, trots att processen ägs av HR.” 

 

Chefsarkitekten menar att datan ska vara validerat hela vägen från det att ett barn föds till det att de 

kommer till en klinik 20 år senare. Det är viktigt att det inte finns något utrymme för att något inte 

stämmer. Chefsarkitekten talar om det så här i sina egna ord: 

 

“Uppföljning, statistik, vård och behandling, utbildning, forskning, spelar ingen roll, för 

personuppgifterna ska vara validerade. Det är det jag menar med en kvalititetsprocess. Det 

ansvaret måste finnas. Tydligt!” 

 

En aspekt som dataskyddsombudet och chefsarkitekten lyfter fram är att dataskyddsförordningen 

är otydlig i många fall och att det då går att tolka den på olika sätt. Chefsarkitekten menar att det är 

en utmaning och tror att det kan påverka den tekniska kompatibiliteten. Chefsarkitekten menar att 

det redan råder olika tolkningar i existerande lagrum som patientdatalagen (PDL). Enhetschefen 

säger att det än idag inte finns en region eller landsting som följer PDL fullt ut trots att den kom 

2008. 

 

Ytterligare ett problem som lyfts fram av chefsarkitekten är att Datainspektionen (DI) inte säger ja 

utan de säger enbart nej. Detta innebär att respektive region får det slutgiltiga mandatet för hur de 

vill göra och får enbart en indikation på vad som inte är okej. De kan dock inte som chefsarkitekten 

uttrycker det: “Vi kan aldrig få ett kvitto ifrån DI att vi har gjort rätt”. 

4.3	Dataportabilitet	

4.3.1	Begreppsdefinition	

För att bilda oss en uppfattning har vi frågat respondenterna om hur de uppfattar begreppet 

dataportabilitet vilket skiljer sig åt. Informationsarkitekten menar att man ska kunna ta data från ett 

system och sätta in i ett annat, att det ibland betraktas som semantisk interoperabilitet. Mer 

utvecklat ska ett system vara ihopkopplat med ett annat och det ska inte spela någon roll om datan 

har lagts in i system A eller B. Det ska fungera exakt lika bra oavsett om datan har lagts in i det egna 

systemet eller det andra. Dataskyddsombudet exkluderar inte dataportabilitet till att flytta data utan 

inkluderar även att leverera, alltså skicka men ha kvar informationen, att kunna identifiera och tyda 

vilken data som ska skickas. Chefsarkitekten tycker att det handlar om tillgänglighet, att 
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tillgängliggöra personuppgifter mellan olika ansvarsbarriärer vilket inte enbart behöver vara IT-

system utan kan vara processer också. IT-arkitekten går lite djupare in på begreppet och menar att 

det finns flera aspekter som måste hanteras för att det ska fungera. Länge pratades det om de 

tekniska detaljerna vilket inte får särskilt mycket uppmärksamhet nu. Däremot finns det någon typ 

av kommunikationsprotokoll längst ner som man skickar data över och som måste definieras. Datan 

som skickas måste det även definieras en syntax för. Semantiken är enligt IT-arkitekten det ställe 

där det oftast strular av olika skäl. Ibland går det ganska lätt att få till så att de olika systemen förstår 

varandra, ibland går det inte och IT-arkitekten säger att det kan vara enkla saker som gör att det 

strular: 

 

“Om man tar banksystem som exempel: en del banksystem kanske kör med 30-

dagarsmånader medan andra system kanske kör med så många dagar som det verkligen 

är i månaden. Då kan det bli lite jobbigt med semantiken. Hur ska man göra nu?” 

 

Vidare menar IT-arkitekten att det finns frågor som hur färsk datan är, samt om säkerhet och avtal. 

Enhetschefen vidgar begreppet till rätten att bli glömd samt att flytta data från en tjänst till en annan 

tjänst och begränsar alltså inte dataportabilitet till system. Mobilabonnemang tas upp som ett 

exempel på en tjänst: 

 

“Om jag är kund hos en teleoperatör och faktiskt kan flytta mitt telefonnummer och dem 

uppgifter som krävs för att hantera abonnemanget.” 

 

IT-arkitekten anser att det är svårt att ta ett jättekliv framåt när det kommer till att kunna utbyta 

data digitalt och menar att det kanske hade varit bättre att ta ett första steg och att faktiskt kunna 

utbyta data utan att nå till den optimala lösningen på en gång. Chefsarkitekten menar också att en 

perfekt utopisk värld hade varit standarder i källsystemen men att det inte går att nå dit direkt utan 

det är en förändring som måste ske successivt. Chefsarkitekten menar att:  

 

“[...] när portabilitet inte blir möjlig. Då bli interoperabilitet sättet vi kan lösa det på, ofta 

med hjälp av integration, men inte alltid nödvändigtvis. Det hänger ju ihop. [...] Det är ett 

komplimenterande förhållande mellan dataportabilitet och interoperabilitet.” 

4.3.2	I	praktiken	

Informationsarkitekten menar att det i nuläget går att få ut information på något sätt men att det 

inte är säkert om den datan är användbar för mottagaren. Det finns en webbaserad variant av att 

“hitta och titta” som det uttrycks, men att sedan exportera och importera till ett annat system är 

något annat. Informationsarkitekten ställer sig frågande om vem som kommer ha ansvaret för 
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översättningen från ett format till ett annat. Region Östergötland kan visa upp information på en 

skärm och skapa skärmdumpar som kan vara i olika digitala format som exempelvis PDF-filer, enligt 

informationsarkitekten är det inte garanterat att dessa är databearbetningsbara. Det 

informationsarkitekten undrar är vad som menas med portabilitet: “Är det någon särskild 

internationell standard eller går det bra att man får ut data på leverantörens eget format, eller 

räcker det med PDF? Det håll vi vill åt, det är ju internationellt standard.” 

 

Även IT-arkitekten tycker att det är otydligt beskrivet i dataskyddsförordningen. Vad som avses med 

standardiserad form är något som IT-arkitekten funderar över: 

 

“[...] uppgifterna skickar vi sen ut som en PDF, är det en standard? Ja, kanske, PDF är en 

standard. Eller om man vill dra det lite längre, man kanske gör en webbservice av det, och 

så används SOAP1, SOAP är en standard. Så det är väldigt fluffigt det där.” 

4.4	Interoperabilitet	

Precis som för begreppet dataportabilitet ville vi även bilda oss en uppfattning av vad 

respondenterna ansåg att interoperabilitet innebär då de två begreppen är nära kopplade till 

varandra. Enhetschefen pratade om samverkan mellan system, att de behöver utbyta information 

mellan varandra och att de jobbar mycket med integrationen. Att ge användaren kontexthantering 

är något som det läggs ner mycket energi på att erbjuda, det handlar enligt enhetschefen om att 

hoppa mellan olika system och ta med sig information: 

 

“Du vill ha med dig en vald patient och så hoppar du mellan olika applikationer, du vill ju 

inte skriva in personnumret varje gång på samma ställe utan du vill ju att alla system ska 

uppdateras med just den patientens uppgifter då. Det är ju jättevanligt.” 

 

Informationsarkitekten säger att kontexthantering även handlar om vilken typ av behörighet som en 

person har i sin roll samt förklarar det lite mer i detalj: 

 

“Vi har en journalportal som handlar om att man väljer en patient på skärmen. Det är 

kopplat till några av de vanligaste systemen som labb, journal och lite annat. Byter man 

patient där så byts båda programmen samtidigt och man kan hoppa emellan, för det är 

ganska farligt om du har tittat på en patients labbdata och en annan patients journal och 

av misstag tror att det är samma, då kan det bli tokiga och farliga misstag. 

Inloggningsbitarna försöker vi också säga att det ska andra inte hitta på egna 

                                                   
1 Simple Object Access Standard 
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inloggningsvägar till, utan vi ska ha en inloggningsserver och så får de andra lita på den, 

respektive system.” 

 

Vidare menar enhetschefen att större integrationer, interoperabilitet är jätteviktigt på grund av allt 

informationsutbyte som sker mellan olika system i verksamheten. Som produktionssystemen 

laboratorium och röntgen som får en remiss, genererar ett svar och skickar sedan tillbaka. Egentligen 

alla beställningar på analyser som EKG, blodprov och röntgen innefattar personuppgifter. Inom 

verksamheten sker miljontals datatransaktioner varje månad och det finns även interoperabilitet 

nationellt och mot andra aktörer. 

 

IT-arkitekten tycker att interoperabilitet och dataportabilitet är ungefär samma sak men att det för 

interoperabilitet räcker att syntaxen stämmer överens, utan att man nödvändigtvis kan tolka den 

data som skickas. Dock poängterar IT-arkitekten att det inte spelar så stor roll vad man kallar saker 

utan det viktiga är att lyckas med integrationen på ett bra sätt då man i realiteten vill kunna förstå 

den data som man tar emot och inte enbart kunna ta emot den. Det pratas även om att det ska finnas 

någon typ av färskhet. 

 

Informationsarkitekten menar att det finns olika typer av interoperabilitet men att det finns stora 

gråskalor mellan de olika typerna av interoperabilitet, speciellt mellan teknisk och semantisk 

interoperabilitet. För att förklara uttrycker sig informationsarkitekten enligt följande: “säg att man 

vill ha semantisk interoperabilitet genom att använda sådana här modeller, då är det ju en viss 

teknik som finns under”. Vidare menar informationsarkitekten att det råder delade meningar om 

hur begreppen semantik och teknik ska tolkas, ibland är det inte säkert att olika personer pratar om 

samma sak. En anledning som förs fram är för att det är svårt att hålla isär begreppen därför att de 

tekniska byggklossarna som ska bygga semantiken påverkar lite hur semantiken är. 

Informationsarkitekten menar dock att det till dels är tekniskt oberoende för att det går att använda 

olika programspråk men det finns olika datatyper som man måste förhålla sig till när man 

programmerar. Avslutningsvis säger informationsarkitekten att det inte går att få till semantisk 

interoperabilitet om det inte finns ett tekniskt format att “dra ner det på”. Överföringsformat är nere 

på tekniknivå men de har sin respektive semantik inbyggd i tekniken. Det går inte att göra hur som 

helst på det semantiska planet och sedan förutsätta att det funkar med tekniken. 

 

Informationsarkitekten delar också upp interoperabilitet i interoperabilitet och intraoperabilitet. 

Kopplat till detta är olika standarder, informationsarkitekten menar att om de enbart eftersträvar 

interoperabilitet mellan sina egna system så hade de inte behövt att bry sig om internationella 

standarder och liknande. Då hade de enbart behövt bry sig om att mappa och översätta mellan sina 

egna befintliga system. Om de däremot skulle vilja ha möjligheten att flytta delar eller hela 

patientjournaler till andra system, konkurrenter eller annan vårdorganisation eller bara byta system 
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så behöver de tänka mer kring standarder. Informationsarkitekten menar dock att de ändå vill jobba 

med standarder och interoperabilitet av andra skäl vilket kommer att presenteras i ett senare stycke. 

 

Lös koppling är ett uttryck som chefsarkitekten använder och menar att det är att man undviker en 

inlåsningseffekt. Chefsarkitekten berättar om en tidigare händelse för att exemplifiera:  

 

“Vi hade ett primärvårdsystem en gång i tiden som hette BNS. När vi skulle lägga ner det 

här systemet till förmån för en ny digital journallösning som hos oss heter Cambio Cosmic 

så skulle man ju dra ut den här datan och göra den tillgänglig. Då tänkte man inte i 

termerna av att "vi ska inte bidra till inlåsningseffekt" och att "det här ska kunna vara 

läsbart även om 5 år", utan att ha tillgång till BNS som system. Då var man tvungen att 

göra det här jobbet, sen kan man tycka vad man vill om att BNS hade valt att lagra det här 

på ett utmanande sätt, eller att det fanns möjligheter till förbättring. Det här blev väldigt 

tidsödande för oss, sen när vi var klara så var ju datan så pass gammal så då behövde det 

inte vara tillgängligt längre. Nästa gång vi står inför samma resa, så är ju krav på 

interoperabilitet något som vi strävar efter för att inte ha den här inlåsningseffekten.” 

 

Inom sjukvården framhäver informationsarkitekten att det är vanligt att försöka få system att 

kommunicera med varandra utan att behöva ändra på systemens utformning. I de fallen föreligger 

en begränsning av kommunikationen till den minsta gemensamma nämnaren för systemen, där 

beroendet knyts till det mest begränsade systemet i relati0nen till de andra. Informationsarkitekten 

beskriver ett scenario som finns illustrerat i figur 8. I scenariot blir systemens samverkan begränsat 

till vad informationsarkitekten beskriver som ”det dumma systemet”, som i vårt scenario motsvarar 

system 1. De övriga systemen behöver sedan utbyta mer information och gör därför ett tillägg som 

de förhandlar om. Andra system ska sedan kunna utbyta annan information, vilket görs genom att 

addera ytterligare tillägg. Tilläggen kan vara överlappande i sina funktioner och 

informationsarkitekten menar att det blir “ganska grötigt på sikt” och att det är något som vården 

upplevt i tiotals år. 
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Figur 7 Egen illustration över ett scenario med kopplingar mellan olika system som möjliggör informationsutbyte. 

 

Ett alternativ till dessa tillägg skulle enligt informationsarkitekten vara att göra om kärnorna inom 

de olika systemen så att de efterliknar varandra mer vilket skulle göra det ganska lätt att utbyta data. 

Det skulle dock vara svårare att få flera leverantörer och organisationer att komma överens om hur 

kärnan ska se ut, då finns det internationella standarder att titta på. Annars behöver man komma 

överens om ett meddelande-format, där finns det även standarder att tillgå. Det finns också fall där 

det inte behövs någon översättning i form av meddelande. Om det är samma leverantör så skulle det 

gå att ha native (term som beskriver fall där det inte behöver ske någon översättning) mellan 

systemen då de kan ha samma modell. Om olika leverantörer skulle komma överens om 

interoperabiliteten inuti systemen skulle det inte heller behövas någon översättning. 

 

Informationsarkitekten menar dock att det inte alltid är möjligt att göra översättningar då det finns 

information som det inte går att göra en algoritm för. Att överföra informationen finns det inga 

problem med men att ta emot data och översätta den till det nya systemet kan vara problematiskt, 

därför faxas det fortfarande mycket inom vården. Det kan behövas en kliniker för att översätta data 

i ett system som har samlat information i en rubrik medan det egna systemet har flera olika rubriker 

för samma data. Detta kan inte göras automatiskt utan någon behöver manuellt lägga in 

informationen där den bör vara. Det kan också vara så att datan har förstörts vid inmatning i system, 

exempelvis en rubrik där hur många cigaretter per vecka en person röker samlas in i intervaller. Det 

kan även vara så att ett system samlar information om patienten brukar tobak medan ett 

samverkande system har rubrikerna cigaretter och snus. Det skulle då vara svårt att veta vilken av 

cigaretter och snus som menas med tobaksbruk. 
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Det finns enligt informationsarkitekten anledningar som gör att organisationen vill jobba med 

interoperabilitet och intraoperabilitet. Det är lättare att uppnå inom organisationen men svårt att 

uppnå externt. Om flera organisationer kommer överens om hur innehållet ska se ut kan flera olika 

leverantörer överföra data. Utan att komma överens om en bra standard som flera använder så kan 

det fortfarande uppstå sådana översättningar som informationsarkitekten kallar för “omöjliga”. Att 

organisationen jobbar med och uppmärksammar interoperabilitet beror inte på den nya 

dataskyddsförordningen i sig enligt enhetschefen. Istället uppmärksammas att det som patient går 

att välja vart man vill få vård och att det är en större rörlighet av människor allmänt vilket innebär 

större patientströmningar. Det i sin tur leder till stora krav på att kunna utbyta information om 

patienter. 

 

IT-arkitekten menar att möjlig interoperabilitet vid utveckling av nya lösningar för framtiden 

beaktas ibland. Det är mer benäget att tänka på att en lösning ska kunna vara interoperabel om det 

är känt att den ska kunna interagera med något annat inom en nära framtid. I övrigt pratar IT-

arkitekten om arkitektur i form av en lasagneprincip där det ska finnas olika lager som det sedan 

finns en koppling mellan. IT-arkitekten tycker att det har blivit för många lager bara för teknikens 

skull och för att det i början var punkt till punkt-integrationer vilket varit bidragande till att det blivit 

många lager med tiden. Det bästa hade varit att ha ett lager där det finns en plattform som fungerar 

som en typ av router, det som är under döljs och plattformen anropar sedan rätt service. Då skulle 

också plattformen kunna hantera auktorisering och hantera behörigheter. Detta skulle enligt IT-

arkitekten innebära att det är lättare att byta ut eller ändra ett system under ytan att det märks 

ovanpå. IT-arkitekten pratar om ECRS: 

 

“E för Eliminate, C för Combine, R för Re-arrange, S för Simplify, och man börjar alltså 

inte med att förenkla, utan man börjar med att kasta bort. Det upplever jag på många 

ställen att man är lite rädd för, men man måste ju på något sätt reducera komplexitet i IT-

system. Då måste man ju liksom se till att man inte har en miljard olika API:er och en 

miljard olika typer av integrationer. Man måste våga smalna av lite, så att det är jag väl 

ute efter.” 

 

Enligt IT-arkitekten finns det idag jättemånga system som gör samma sak och det är något som de 

får jobba med, att få ner dubbelspårigheten. IT-arkitekten lyfter också upp problemet med att det 

finns gammal data som inte är utformat med struktur i åtanke, så kallad legacy-data. Denna data 

kan man inte göra så mycket med enligt IT-arkitekten och informationsarkitekten säger att de 

systemen som behandlar den datan är satta i läs-läge. 

 



 65 

4.5	Vårduppgifter	och	frivilliga	uppgifter	

De journaluppgifter som sparas menar enhetschefen lyder ur en typ av lagstiftning som gör att 

patienten inte äger sin information. Patienten har rätt att ta del av sin information och Region 

Östergötland har rätt att lämna ut den till patienten. Enhetschefen kan dock inte identifiera ett krav 

om att de måste kunna ta journalen i sitt grundutförande och föra över den till ett annat system och 

menar att det blir spännande att se om det kommer att bli så i den nya förordningen. Chefsarkitekten 

menar att det finns lagar och juridiska anledningar till varför de inte får förstöra data utan enbart 

osynliggöra. Likadant är det för patienter som kan spärra sin egen vårdinformation men som inte får 

radera data. 

 

Som patient går det att använda sig av de nationella tjänsterna och läsa sin journal, detta likställer 

enhetschefen med att göra en elektronisk utlämning. Problemet som framkommer är dock att det 

inte är alla patientuppgifter som är länkade till den tjänsten. Patienten kommer inte åt allt, det finns 

mer uppgifter som inte är anslutna. Idag brukar dock inte patienter begära ut samtliga uppgifter från 

samtliga system utan enbart en del vilket då Region Östergötland tillhandahåller i form av 

exempelvis journalen. Enhetschefen menar dock att det finns kanske 800 andra system som de 

borde titta i också och att det finns jättemycket jobb kvar att göra. Till skillnad från patienter finns 

det inget liknande system för om en medarbetare vill ha ut sina registrerade uppgifter utan då får 

någon skriva ut de ur systemet. Dock menar enhetschefen att om en medarbetare vill ha 

informationen elektroniskt så ska de också få det.  

 

Enhetschefen berättar även om en nationell tjänst som fungerar som en nationell översiktstjänst och 

kallas för nationellt engagemangsindex. Tjänsten håller reda på vart olika patienter i Sverige har 

information någonstans. Personal på Region Östergötland kan då slå upp ett personnummer och så 

kommer det fram vart i Sverige som patienten har fått vård, inte enbart i Östergötland. Sen kan den 

registrerade personen hämta information ifrån de andra ställena, men informationen ligger kvar i 

sitt ursprungliga system och för personen på Region Östergötland så visas informationen men utan 

att importeras till Region Östergötland. Personen som läser information baserar sin egen vård och 

behandling på den informationen och dokumenterar sedan den vården i sitt eget system vilket blir 

läsbart för andra. De lokala journalerna blir således uppladdade så att andra vårdgivare kan ta del 

av informationen. Att läsa information från en annan region eller landsting är inget som sker 

automatiskt utan kräver en aktiv handling. Enhetschefens ger ett exempel på en person från 

Östergötland som får vård: 

 

“Om du är sjuk och får vård och behandling i Östergötland och bor här, då har vi din 

journal. Sen flyttar du till Göteborg, då är din journal fortfarande tillgänglig via olika 

nationella tjänster. Då läser din nya vårdgivare den, men vi flyttar den inte, vi gör ingen 
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dataportering. Det där är jag inte så säker på att vi ska göra i framtiden heller.” 

 

Det finns situationer idag där det fortfarande skickas information i pappersformat, antingen fysiskt 

eller via fax. Ett tillfälle som enhetschefen säger att det händer är vid akutvård. Som riksansvarig i 

form av Sverigespecialist kan Region Östergötland behöva ta emot brännskadade. Den patienten 

transporteras då snabbt och informationen skickas vanligtvis i pappersformat tillsammans med 

patienten. Enhetschefen tror att det här är ett sånt område där man på längre sikt vill ha en 

elektronisk remisshantering som fungerar mellan regioner och landsting. 

 

Chefsarkitekten pratar om att det går att rapportera in sina mätvärden till en e-tjänst, detta tillhör 

då området e-hälsa. Utifrån den datan kan sedan Region Östergötland göra en bedömning för vidare 

vård och behandling. Chefsarkitekten menar att det är en interoperabilitetsbarriär som kan vara 

möjlig eller ej möjlig. E-hälsa är byggt på frivillighet och det är den som delar med sig av 

informationen som äger datan. När den sedan används för sjukvård i form av exempelvis 

diagnosfastställande är det Region Östergötland som äger datan då den ingår i en patients journal. 

Datan ändrar således ansvarsram och chefsarkitekten menar att det blir en juridisk interoperabilitet. 

 

Uppgifter behandlas på olika sätt och inom vården finns journalsystemet där det måste gå att spåra 

datan till en person. Det finns dock de tillfällen då organisationen anonymiserar uppgifter. Ett sånt 

tillfälle är när organisationen jobbar med verksamhetsutveckling, uppföljning och förbättring utifrån 

utbildning samt att utvärdera hur organisationen arbetar. 

4.6	Systemarkitektur	

Informationsarkitekten menar att de nationella tjänstekontrakten innebär en tydlighet som gör det 

möjligt att importera informationen. När det kommer till specifika detaljer som mallar och sökord 

där det går att göra rubriker och innehållsfält som går att konfigurera på olika sätt så blir det inte 

lika lätt. För att importera data som är svår att översätta till det egna systemet finns det inom Region 

Östergötland något som heter komplementjournal som är en samling skannade PDF:er och andra 

saker. I det systemet går det att ta emot vad som helst som är en bild eller PDF. Däremot går det inte 

att göra en smart sökfråga på något i dokumenten som det går att göra i det stora journalsystemet. 

Det går att söka på metadata som enligt informationsarkitekten är “När stoppades det in? Av vem? 

Var kom det ifrån?” Enligt en del medarbetare ses systemet som ett hav, finns i sjön. Information 

dumpas i systemet och det är inte alltid det går att hitta informationen senare. 

 

Journalsystemet i Sverige måste vara på Svenska enligt informationsarkitekten. Det går dock att ha 

internationella standarder som definierar hur modeller ska se ut i form av små byggkomponenter. 

Informationsarkitekten berättar om hur detta kan vara konstruerat: 



 67 

 

“Till exempel all data kring vad som är spännande att veta kring en puls gör man en modell 

av som är flerspråkig, så själva modellen är översatt till flera språk. Så allt som är valt i 

flervalslistor eller sådana grejer det kan man mata in på ett språk och visa på ett annat 

språk. Däremot om du har en fritextruta och skriver på ett språk så blir ju inte det 

automatiskt översatt då. Så det är ju en bit på vägen.” 

 

Anledningen till det är enkelt att översätta är för att de använder samma modell och förhandsvalda 

alternativ som då redan är översatta. Om det ser annorlunda ut i olika system för att det inte är 

standardiserat så måste datapunkter mappas mot varandra. Det kan vara att värdet för 

kroppstemperatur är lokaliserat på olika ställen i olika system inom sjukvården. Att mappa är inte 

så lätt alla gånger och enligt informationsarkitekten har verksamheter och beställare börjat förstå att 

de behöver samarbeta runt vissa saker som standarder för att kunna samarbeta effektivt i övrigt. 

 

Enligt informationsarkitekten så är systemet uppbyggt genom olika koder under ytan. Rent tekniskt 

med sökfrågan så letar den efter en datapunkt som alltid ligger på samma ställe oavsett om det gäller 

blodtryck, infektion eller något annat. Det finns saker som är på en generell nivå och annat som är 

journalfört på en mer detaljerad nivå. Benbrott är exempelvis på en mer generell nivå medan 

infektion med en bakterie är mer detaljerat då det är specifikt vilken bakterie som menas. 

Diagnoskoder är gjorda för böcker och har kapitel, själva ICD-koderna brukar ha en bokstav, punkt 

och siffra. I Snomed CT (ett medicinskt begreppssystem för dokumentation enligt Socialstyrelsen, 

2017) finns det ett begrepp som har en sifferkod under ytan med en etikett. Det ID som begreppet 

har är utformat enligt ett träd, beroende på vilken gren och rot som ett begrepp har får den en 

specifikt ID. Enligt informationsarkitekten är det gjort för att ha riktig semantisk interoperabilitet. 

Vidare pratar informationsarkitekten om hur modellerna kan användas: 

 

“När du vill använda en sån där, då tar du modellerna och stoppar in i någonting större. 

Så här har du exempelvis blodtrycket och pulsen och lite sånt där instoppat, 

vitalparametrar och plockar bort de saker du inte är intresserad av. Det är mycket bättre 

än att komma överens om en liten sak och sen lägga till saker på olika sätt. Då får man ju 

söksträngar, och då står det med siffror istället för med ett visst språk, och då kan du ju 

göra frågor och då kan du köra samma fråga.” 

 

Ett problem som lyfts fram av chefsarkitekten är att det används olika kodverk och att en del 

använder påhittade kodverk, ett exempel är ett system som använder förkortningar av latinska 

benämningar för diagnoser. Chefsarkitekten menar att problemet är att det hittas på nya kodverk 

istället för att använda befintliga då de kan skapa kopplingar till existerande kodverk men inte till 

nya, så om två organisationer använder två olika kodverk går det ändå att översätta från den ena till 
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det andra. 

 

I nuläget använder Region Östergötland ett eget system för remiss- och svarssystem och köper in ett 

journalsystem från en leverantör. Enligt informationsarkitekten är dessa system nära och behöver 

ha en koppling. Journalsystemsleverantören har nu utvecklat ett eget remiss- och svarssystem som 

enligt informationsarkitekten lättare kan möjliggöra interaktion. Informationsarkitekten säger att 

“det egna systemet hanterar mer och upplevs av många som bättre”. Regionen funderar på om de 

ska övergå till det andra systemet trots att det upplevs som sämre. 

 

Region Östergötland använder sig även av HSA-katalogen vilket är en nationell katalog över alla som 

jobbar inom vården i Sverige enligt IT-arkitekten. Katalogens innehåll och gränssnitt är definierat 

genom standarder som Region Östergötland måste följa. IT-arkitekten upplever dock att det är 

otydligt hur färsk datan ska vara då det finns definierat i ett tjänstekontrakt att den ska vara färsk 

men inte hur färsk. Region Östergötland har en lokal HSA som uppdaterar uppgifterna i den 

nationella HSA:n enligt ett regelbundet tidsintervall. Den lokala HSA:n innehåller också mer 

information än den nationella och den är en delmängd av den informationen som skickas vidare. 

Vad den nationella HSA:n ska innehålla har bestämts nationellt. IT-arkitekten tror att regioner och 

landsting enbart har läs-access för den information som de själva inte lagt in i den nationella HSA:n. 

4.7	Samarbetsformer	

4.7.1	Tjänstekontrakt	

Det finns upprättade tjänstekontrakt för att definiera olika förhållanden. Enhetschefen menar att det 

finns nationella tjänstekontrakt som behandlar elektroniska remisser och som då definierar vad 

remissen ska innehålla för informationsmängd för att kunna skickas som remiss och för att vilket 

system som helst ska kunna ta emot den. Det är ett nationellt samarbete och nästan allt 

informationsutbyte som sker mellan regioner och landsting är ett gemensamt bolag som heter Inera 

involverade i. Inera är enligt chefsarkitekten ett delägt bolag som fungerar som beställar- och 

utförarorganisation för regioner och landsting. 

 

Enligt enhetschefen och informationsarkitekten definierar tjänstekontrakten även vilka 

beteckningar som ska användas på information som ska skickas. Det kan exempelvis vara hur vikt 

skickas, om det skickas i gram eller kilo. Dock är det ofta så att man inte har standardiserat eller 

strukturerat sin information på rätt sätt, att det finns olika rubriker och texter i respektive system. 

Då får man skicka över fritext istället. Informationsarkitekten beskriver det som “hitta och titta”, 

hitta vart en patient har fått vård och sen titta på den informationen. Enligt informationsarkitekten 

anses inte detta som portabilitet men är ett steg på vägen. Enhetschefen säger att det kan skilja sig 
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beroende på vilken typ av information som det gäller:  

 

“När det kommer till klinisk kemi och laboratoriesvar finns det jätteväl definierat exakt vad 

det är för sorter och vad det är för referensintervall och det är nationellt överenskommet. 

Men för blodtryck och vikt som exempel, där kan det vara allt möjligt och då får man skicka 

fritext istället.” 

 

Mycket utbyten sker enligt enhetschefen i textmassor vilket enhetschefen menar beror på att hälso- 

och sjukvården är traditionellt ostrukturerade. Enhetschefen menar vidare att det sker försök till att 

strukturera data mer men att det är ett pågående arbete som ännu inte nått särskilt långt. Detta 

påstår enhetschefen att det beror på att det finns en oförmåga i verksamheten att dokumentera det 

man gör på ett strukturerat sätt och det är ett långsamt arbete att få alla att göra likadant. Alla har 

insett att det behöver göras men det är en jättelång resa kvar menar enhetschefen. 

4.7.2	Personuppgiftsbiträde	och	privata	vårdgivare	

Dataskyddsombudet berättar även om det som benämns som personuppgiftsbiträde, det kan vara 

en organisation som Region Östergötland låter behandla personuppgifter för Region Östergötlands 

räkning och därigenom får blir ett personuppgiftsbiträde med tillåtelse att behandla uppgifter för 

Region Östergötland och där Region Östergötland har den juridiska egenskapen som 

personuppgiftsansvarig. Organisationen som agerar personuppgiftsbiträde får ett uppdrag av 

Region Östergötland och detta regleras i ett avtal mellan de båda parterna där Region Östergötland 

som personuppgiftsansvarig även bär det yttre ansvaret för de uppgifter som personuppgiftsbiträdet 

behandlar. Informationsarkitekten säger att standardiseringen i Region Östergötlands system 

påverkar andra aktörer och ger exempel på en privat vårdcentral. På grund av att journalsystemet i 

Region Östergötland är uppbyggt så att det är lätt att flytta information inom organisationen men 

inte utåt så tvingas den privata vårdcentralen att använda samma journalsystem och installation som 

Region Östergötland så att de kan vara inne i systemet. Om kärnan av Region Östergötlands system 

hade varit mer standardiserat så hade den privata vårdgivaren kunnat välja ett annat journalsystem 

och ändå kunnat skicka över journaler, titta i eller skriva i delar av journalerna. Detta är enligt 

informationsarkitekten en anledning till att standardisering behövs och dataskyddsförordningen är 

ytterligare ett krav på standardisering. 

4.7.3	Samarbete	och	standardisering	

Enhetschefen säger att det sker en del arbete på nationell nivå och även inom ramen för SKL men 

att de inte har sett något genomslag av det än. Det pratas om semantisk interoperabilitet men de har 

inte sett någon effekt av det. På en lägre nivå finns det mycket samarbete med Jönköping och Kalmar 

som tillsammans bildar Sydöstra sjukvårdsregionen då de är beroende av varandra. Mycket patienter 
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och remisser skickas mellan dessa och det finns försök till att standardisera mer då det finns många 

vårdprocesser som interagerar med varandra. Enhetschefen nämner också arbetet med Inera och 

något som heter “Sveriges IT-chefers nätverk”. Nätverken i Sverige benämns som mycket bra och 

enhetschefen poängterar att “ingen kan ju uppfinna hjulet själva kring den här frågan”. 

Dataskyddsombudet har även ett nätverk med andra regioner och landsting där andra med samma 

roll finns vilket är de juridiska delarna. De har kontakt och kan ta hjälp av varandra samt bolla idéer. 

Enligt chefsarkitekten finns det även samarbete med andra myndigheter som Skatteverket, 

Migrationsverket och Försäkringskassan för att nämna några. 

 

När det kommer till standarder så kan det finnas många olika standarder för samma sak, enligt 

informationsarkitekten som beskriver ett exempel: 

 

“Det finns en del andra standarder internationellt på terminologi-sidan. Till exempel finns 

det diagnoskoder och sådana saker. Till exempel, världshälsoorganisationen har hållit på 

i säkert hundra år snart, olika versioner av det. För man vill kunna jämföra hälsostatistik 

och dödsorsaker och sådana saker. Så där använder man ju internationella saker även om 

de, nationellt i Sverige, översätts till svenska.” 

 

Enligt informationsarkitekten har man fått till det i terminologisystemen och att de då använder 

samma koder från början. Dock måste samma sak ske på dokumentationsmodellsnivå för att det ska 

fungera med portabilitet och interoperabilitet. Informationsarkitekten menar också att det finns 

problem med att företag utvecklar sina egna standarder vilka enbart de själva följer fast de menar på 

att “ja vi följer standarden, den är publicerad här”. Informationsarkitekten ställer sig frågande om 

de då följer kraven i dataskyddsförordningen. I Sverige går det trögare än exempelvis Danmark med 

att få igenom standarder då staten i Danmark bestämde sig för att alla skulle följa ett kodverk säger 

chefsarkitekten. 

 

IT-arkitekten säger att den gillar att jobba efter olika ISO-standarder som bland annat definierar hur 

man dokumenterar arkitektur och kvalitetsattribut för mjukvara. IT-arkitekten säger följande om att 

använda sig av standarder: 

 

“Jag tycker att det är ganska trevligt att utgå från vad andra människor har tänkt och 

kommit fram till. För att tro att man själv på sin egen korta livstid hinner med allt, det är 

ju lite optimistiskt kan man tänka.” 

 

Chefsarkitekten menar att det kan vara problematiskt att ha samma formatering och berättar om 

vilka problem som finns gällande personuppgifter. I Tyskland byter de sitt “social ID number” utifrån 
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deras status, om man tappar bort sitt ID kan man alltså få ett nytt personnummer, så fungerar det 

inte i Sverige. Eller om två olika system har 12 symboler i personnumret men det ena har bokstäver. 

I de här fallen finns det en interoperabilitetsutmaning vid e-legitimationshantering menar 

chefsarkitekten.  
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5.	Analys	

I följande kapitel analyseras den empiri som har samlats in från intervjuer och dokument. Vi 

inleder kapitlet med att presentera och tydliggöra hur uppsatsens nyckelbegrepp dataportabilitet 

och interoperabilitet uppfattas i fallverksamheten Centrum för Verksamhetsstöd och Utveckling 

inom Region Östergötland. Därefter följer en tematisk analys med den tidigare presenterade 

modellen (kapitel 3.7) med utgångspunkt i verksamhetens interoperabilitet i syfte att spegla hur 

förutsättningar och förhållningssätt ser ut för att leva upp till dataportabilitetskravet i 

dataskyddsförordningen. Analysen mynnar ut i en fördjupande inblick av hur fallverksamheten 

arbetar med interoperabilitet för att nå fram till dataportabilitetskravet i 

dataskyddsförordningen, vilka utmaningar som fallorganisationen identifierar i arbetet och hur 

man hanterar de identifierade utmaningarna.  

5.1	Dataportabilitet	

Dataportabilitet är själva essensen av vad den här uppsatsen syftar till att undersöka. Begreppet har 

aktualiserats med dataportabilitetskravet i den nya dataskyddsförordningen som införs om knappt 

ett år. Kravet i sig ställer stora krav på interoperabilitet för verksamheter då den registrerades 

rättighet till dataportabilitet av personuppgifter utgör en stor nyhet i lagstiftningen som medför 

utmaningar i såväl organisation som system. Dataportabilitet har av respondenterna beskrivits på 

en rad olika sätt; chefsarkitekten som tycker att dataportabilitet inte enbart berör IT-system, 

informationsarkitekten som pratar om att förflytta data medan dataskyddsombudet även inkluderar 

att kunna leverera data men att själva ha kvar informationen. Chefsarkitekten och IT-arkitekten 

pratar om vilka förutsättningar som behövs och nämner interoperabilitet. Enhetschefen begränsar 

inte dataportabilitet till system och säger att det handlar om att flytta data från en tjänst till en annan 

samt att det finns en rätt att bli glömd. Det går otvetydigt utröna att alla de här fem respondenterna 

har en egen uppfattning om vad begreppet dataportabilitet innebär, ingen stämmer överens med en 

annan. Detta kan skapa problem när organisationer vill genomföra förändringar, vem ska man lyssna 

på? Hur ser den gemensamma förståelsen ut kring begreppet? 

 

Som nämnts i teorin (kapitel 3.1) var Hankinson (1990) tidigt ute med begreppet portabilitet. Han 

definierar det i en bredare form än just dataportabilitet, men vad som framkommer är att det handlar 

om överföringar. Ur Hankinsons perspektiv kan dataportabilitet sägas omfatta “data management 

services” och “data interchange services” och omfattar just hantering av data och överföringar av 

data mellan olika system och aktörer med en stark förankring till interoperabilitet (ibid). Ett konkret 

exempel kring tolkningen görs av enhetschefen som menar att en journal för en patient som får vård 

i Region Östergötland och som sedan flyttar till annan ort finns tillgänglig via de nationella 

tjänsterna. Enhetschefen menar att det inte sker en dataportering i och med att informationen inte 

flyttas, men enligt dataskyddsombudets definition räcker det ju med att informationen enbart 
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levereras till annan part. Det vore inte orimligt att säga att definitionerna i exemplet är 

konflikterande. Viktigt att poängtera är att enhetschefen säger att den mottagande organisationen 

enbart läser informationen och inte importerar den automatiskt. Enligt artikel 29-gruppen ska datan 

kunna skickas på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart sätt.  

 

Både IT-arkitekten och informationsarkitekten ställer sig frågande till vad som menas med 

dataportabilitet, om det fungerar med PDF som en standard att använda vilken inte garanterat är 

databearbetningsbart. Om PDF skulle kunna gå att användas skulle det exemplet som enhetschefen 

ger kunna anses vara ett fall där dataportering har skett enligt dataskyddsombudet och artikel 29-

gruppens definition, även om enhetschefen säger annat. Data har flyttats från en enhet till annan, 

överföringen sker elektroniskt, PDF kan läsas av den andra maskinen och PDF är ett allmänt använt 

format. Begreppsmässigt är det viktigt att utreda vad som kan inkluderas vara som menas med 

dataportabilitet, speciellt för hur det ska tydas i enlighet med dataskyddsförordningen när 

organisationer ska efterfölja förordningen 25 maj 2018. Om inte PDF som format kan anses vara 

tillräcklig har Region Östergötland ett enormt arbete framför sig, speciellt när det kommer till 

komplementjournalen som informationsarkitekten berättar om. Systemet som enbart innehåller 

skannade PDF:er och som ses som “finns i sjön” av många medarbetare. Det kan liknas vid att 

försöka hitta en nål i en höstack, ibland går det inte hitta informationen och det går inte heller att 

söka på information i dokumenten. På grund av att det inte går att söka på information i dokumenten 

går det inte att göra en sökning på ett personnummer och få upp den PDF:en i den nationella tjänsten 

om inte den informationen finns i metadatat. Problematiken ligger i att organisationen inte vet hur 

de ska tolka den informationen som de har fått. Det finns en risk att om inget förtydligande kommer 

så kanske inte Region Östergötland får veta något mer förrän Datainspektionen gör en tillsyn och 

säger att det inte är tillräckligt. Vi anser att problemet uppkommer på grund av avsaknad av juridisk 

interoperabilitet och harmonisering mellan olika lagar. Lagstiftningen sätter förutsättningarna för 

organisationer och när det är otydligt och organisationerna inte vet hur de ska tyda lagtexten som 

empirin har påvisat kan det uppstå komplikationer i den juridiska interoperabiliten. Detta skapar 

sedan effekter på den semantiska interoperabiliteten då organisationen inte vet hur de ska bygga 

upp sina system semantiskt så att det går att mappa systemet mot interagerande system. Vår egen 

syn på dataportabilitet baseras på Hankinsons (1990) resonemang att det omfattar överföringar 

mellan olika system och aktörer med särskilt fokus på “data service management” och ”data 

interchange management” med ett beroende av interoperabilitet som en förutsättning för 

dataportabilitet. Vår tolkning av begreppet preciseras ytterligare utifrån artikel 29-gruppens (Article 

29 Data Protection Working Party, 2017) hänvisning om att överföringen både ska kunna innebära 

en permanent flytt av data och kunna ske som en flytt av kopierad data med källdatat kvar i det 

ursprungliga systemet. I begreppet dataportabilitet ser vi att juridiska krav på struktur, format och 

standard kan bli ett problem eftersom det fortfarande är oklart vilken praxis och tolkning som 

kommer att tillämpas. 
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5.2	Heterogena	systemarkitekturer	

Inom Region Östergötland finns det en mängd system som fungerar på olika sätt vilket empirin 

vittnar om. IT-arkitekten berättar om HSA-katalogen där det finns tydligt definierat vad som Region 

Östergötland ska skicka från sin egen HSA till den nationella och vilket gränssnitt som ska finnas. 

På motsatt sida finns komplementjournalen som innehåller PDF-filer som kan innehålla all möjlig 

information och där det inte finns tydliga riktlinjer. Det finns även system som däremellan. 

Sammantaget har systemen olika strukturer och ontologier, dels som individuella system men även 

mot de system som de ska interagera med. Att systemen ser olika ut kan kopplas till Panetto och 

Molinas (2008) påstående om att systemarkitektur är ett relativt ungt ämne och att det inte finns en 

enhetlig arbetsmetod, Region Östergötland påverkas då de måste förhålla sig till samarbetspartners 

och hur branschen ser ut i övrigt. Panetto och Molina (2008) menar också att den teknologiska 

utvecklingen gör att systemen måste anpassas utifrån vilka förutsättningar som råder vilket delvis 

kan återspeglas i empirin.  Informationsarkitekten berättar att deras leverantör av ett system har 

utvecklat ett interagerande system som skulle kunna ersätta ett system som Region Östergötland 

använder i dagsläget. Ett annat exempel är den frivilliga informationen som en individ kan välja att 

delge genom e-hälsa som chefsarkitekten berättar om. Systemen behöver då anpassas för att kunna 

läsa den data som individer delger. 

 

Att det inte finns något enhetligt sätt att arbeta på som Panetto och Molina (2008) menar har 

inneburit att det har skapats en mängd olika system vid olika tidpunkter som har heterogena 

arkitekturer vilka kan vara överlappande och icke definierade. Avsaknaden av att ha en accepterad 

standard för terminologi menar Panetto och Molina (2008) skapar en flaskhals som förhindrar 

effektivt utnyttjande. Empiriskt sett återfinns det här problemet i det chefsarkitekten har sett när det 

kommer till kodverk, att en del hittar på nya kodverk istället för att använda något som redan finns. 

De accepterar inte de kodverk som redan finns utan hittar på egna varianter. Den flaskhals som 

skapas innebär då svårigheter att översätta något från ett kodverk till ett annat vilket sker på ett 

semantiskt plan, hur två olika kodverk som inte har en tydlig koppling kan samverka och förstå 

varandra. Problematiken med att det inte finns accepterade standarder kan kopplas till Gleeson och 

Waldens (2014) påstående om att standarder vanligtvis inte skapas genom gemensamma initiativ 

utan att flera olika parter tar fram standarder parallellt. Ytterligare ett problem som finns med 

standarder enligt informationsarkitekten är att det finns många standarder för samma sak och 

många olika versioner av samma standard. Tillsammans skapar dessa ytterligare svårigheter att ta 

fram och enas om en standard som blir accepterad vilket Panetto och Molin (2008) menar är viktigt 

för att undvika en flaskhals.  

 

Flaskhalsen kan anses vara ännu smalare i det som IT-arkitekten beskriver som ett lager av 

lasagneplattor där IT-arkitekten tycker att det har blivit alldeles för många lager. Om systemen i de 

olika lagren inte följer en accepterad standard finns risken att det skapas en flaskhals mellan varje 
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lager och totalt sett ett mycket komplext nätverk av system. Ju fler system och potentiella flaskhalsar 

desto mer olika strukturer finns det vilket inte är ett tekniskt problem enligt IT-arkitekten. Däremot 

skapar de många olika systemen många kontaktpunkter som ska kunna kommunicera med varandra 

och troligen har de olika systemarkitekturer enligt Panetto och Molins (2008) påstående. Därför 

måste det finnas en semantisk interoperabilitet mellan systemen och en mappning mellan dem. Den 

organisatoriska besluten och därmed den organisatoriska interoperabiliteten i form av att det tas 

olika beslut inom, och mellan olika organisationer får påföljden för hur system utformas. Därmed 

skapar den bristande organisatoriska interoperabiliteten dåliga förutsättningar för den semantiska 

interoperabiliteten och därmed också förmågan till dataportabilitet. Vi menar att samverkan kring 

standarder istället för konkurrens kring standarder skulle bidra med positiva effekter för 

interoperabilitet och dataportabilitet. Därmed finns det en stor utmaning i att gemensamgöra frågor 

om arkitekturprinciper, ontologier och standardisering genom att samverka på passande sätt 

interorganisatoriskt. Utmaningen kan kopplas till fallverksamhetens förmåga till organisatorisk 

interoperabilitet i förhållande till andra aktörer. 

5.3	Komplex	IT-arkitektur	

För att minska antalet kontaktpunkter som ska kommunicera och på så sätt minska behovet av en 

lika stor mappning menar IT-arkitekten att det går att reducera antalet system. Detta skulle minska 

komplexiteten av IT-system, det skulle inte fungera att ha en miljard olika typer av integrationer. IT-

arkitekten upplever att det finns en rädsla för att ta bort hela system, därav finns det många system 

som kan göra samma uppgift. Detta kan identifieras i det som informationsarkitekten pratar om när 

det kommer till att olika system länkas samman med en gemensam minsta nämnare för att det sedan 

skapas olika tillägg där en del gör samma sak. Med flera olika typer av system och därtill olika tillägg 

mellan systemen skapas en komplex semantisk situation där det inte enbart ska finnas en 

översättning från system till system men även där ett system behöver ha en semantisk koppling till 

ett tillägg. Det organisatoriska beslutet att inte ta bort system skapar således en semantisk utmaning 

att få systemen interoperabla med ännu fler andra system än vad som hade varit nödvändigt. Ett sätt 

att minska behovet av semantisk koppling mot olika system och tillägg är att använda sig av 

standarder. Genom att använda sig av en eller flera standarder finns färre olika möjliga strukturer 

som enligt tidigare argument skulle innebära mindre risk till överlappande och olika typer av 

flaskhalsar. Om Region Östergötland tar bort system som i nuläget överlappar i funktion skulle det 

underlätta att använda sig av en eller flera standarder då färre system behöver ha en semantisk 

koppling mot dessa standarder. IT-arkitekten menar att minska antalet system kan göras genom en 

metod som heter ECRS där enbart en aspekt är att ta bort system och det ingår även bland annat att 

slå samman system för att minska antalet kontaktpunkter som ska länkas. Dessa utmaningar kan 

kopplas till såväl organisationen genom beslutsfattande kring tekniska system och standarder samt 

ontologi för semantik, utformningen av de tekniska systemen i sig och semantiken som sådan. 

Därmed berör utmaningarna med den komplexa IT-arkitekturen organisatorisk interoperabilitet 
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likväl som teknisk och semantisk för att nå fram till goda förutsättningar för dataportabilitet. 

Förhoppningsvis medför bättre förutsättningar i och med gemensam lagstiftning genom 

dataskyddsförordningen att organisationers olika tolkningar och beslut i dessa frågor på sikt blir mer 

likartade och enhetliga när de har en gemensam lagstiftning att förhålla sig till. Detta är i 

överensstämmelse med de resonemang som Goldkuhl & Röstlinger (2015) för kring juridisk 

interoperabilitet.  Scholl et al. (2012) ser vidare att juridisk och organisatorisk interoperabilitet är en 

förutsättning för att uppnå teknisk och semantisk interoperabilitet. Detta överensstämmer även med 

den tematiska analysmodellen där den juridiska interoperabiliteten ses som de spelregler som 

verksamheter har att förhålla sig till för sina organisatoriska beslut. Det skapar i sin tur 

förutsättningar för vad som blir möjligt tekniskt och semantiskt. Genom bättre organisatorisk 

interoperabilitet kan en bättre och mindre komplex IT-arkitektur skapas inom ramen för det 

juridiska spelrummet. Det i sin tur gör att verksamheters handlande i tekniska frågor borde medföra 

färre antal system som gör samma uppgift vilket därmed även minskar antalet kontaktpunkter som 

varje system har med ett annat. Detta bör i sin tur leda till en bättre semantisk interoperabilitet där 

systemen behöver färre översättningar mot övriga system som de behöver interagera med. En bättre 

semantisk interoperabilitet innebär en förminskad konceptuell barriär till interoperabilitet enligt 

Chen och Daclin (2006). 

5.4	Standarder	

Behovet av standarder har identifierats i den digitala agendan för Europa som en viktig punkt för att 

uppnå interoperabilitet (Europeiska Kommissionen, 2010). Informationsarkitekten har själv 

identifierat ett behov av att använda sig av standarder för att uppnå en koppling mot externa parter 

men menar att det inte är den enda anledningen. Det finns andra anledningar till att använda sig av 

standarder än att enbart skapa en koppling till en annan part för det skulle kunna gå att genomföras 

genom interoperabilitet och behöver inte just standarder. Standarder kan bidra till att det skapa en 

gemensam struktur, ett gemensamt sätt att semantiskt strukturera data. Informationsarkitekten 

menar att det annars finns risken att olika system ser olika ut vilket försvårar arbetet med att mappa 

datapunkter mot varandra. Ibland gör strukturen på system att data förstörs vid inmatning vilket 

gör det helt omöjligt att översätta datan. Det finns också den strukturen som gör att det krävs en 

människa för att översätta informationen. Att använda en bra standard hade motverkat de här två 

problemen. Båda problemen mynnar ut i ett problem för dataportabilitet, det skulle gå att leverera 

informationen till den person som den berör men att föra över det till ett annat system som har en 

annan struktur är omöjligt på grund av avsaknad av semantisk interoperabilitet och uppfyller inte 

kravet på dataportabilitet. 

 

Vidare menar informationsarkitekten att om Region Östergötland hade använt sig av standarder så 

hade inte den privata vårdcentralen varit tvungna att använda sig av samma journalsystem och 

installation som Region Östergötland. De hade själva kunnat välja ett annat system men de har blivit 
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inlåsta på grund Region Östergötlands val. Detta är ytterligare en anledning till att arbeta med 

standardisering enligt informationsarkitekten, den privata vårdcentralen hade då kunnat skicka 

journal, titta i eller skriva i delar av journalen. Med andra ord hade utnyttjandet av standarder 

kunnat innebära ökad möjlighet till dataportabilitet och interoperabilitet. I teorin avspeglas detta av 

Gleeson och Walden (2014) som säger att standarder kan förhindra inlåsningseffekter och genom 

Sutors (2011) påstående att interoperabilitet är relaterat till användandet av öppna standarder som 

förhindrar inlåsningseffekter av data. 

 

Chefsarkitekten berättar om ett annat tillfälle då det skett en inlåsningseffekt när denne berättar om 

systemet BNS. När Region Östergötland skulle byta journalsystem var det svårt att ta datan från det 

gamla systemet och lägga in i det nya systemet på grund av hur datan var lagrad i det gamla systemet 

och hur systemet var uppbyggt. Chefsarkitekten säger att nästa gång som ska göras samma sak så 

ska det finnas krav på interoperabilitet för undslippa inlåsningseffekten. Här skiljer det sig alltså 

från vad teorin och informationsarkitekten säger som pratar om standarder. Vi menar dock att 

varken interoperabilitet eller standarder i sig är vad som förhindrar inlåsningseffekten utan att det 

är dataportabiliteten som gör det. Att kunna flytta data och ta emot den i ett annat system. 

 

Den juridiska interoperabiliteten utgör en grund och påverkar vad som är möjligt för de övriga 

bitarna av interoperabilitet samt eventuellt hindrar att nå dessa. Ett exempel gällande standarder 

berättar chefsarkitekten om när den säger att i Danmark har staten bestämt sig för en standard, ett 

kodverk som alla ska följa. Som följd menar chefsarkitekten att det går trögare i Sverige än i Danmark 

eftersom det inte finns något liknande i Sverige. Vi anser att det tydligt går att se ett samband där 

den juridiska interoperabiliteten i detta fall påverkar hur lätt det är för organisationer att påverka 

sin övriga interoperabilitet. Om det finns juridiska förutsättningar för att det finns en standard alla 

ska följa så skulle det automatiskt skapa en semantisk och teknisk interoperabilitet då alla system 

ska innehålla samma struktur i sin kärna. Hur det uttrycks juridiskt kan dock påverka den 

organisatoriska interoperabiliteten, om olika organisationer tolkar antingen lagen eller standarden 

på olika sätt kommer det ändå att få konsekvenser för den tekniska och semantiska 

interoperabiliteten. Vi tror dock ändå att en lag om att följa standarder skulle underlätta semantisk 

och teknisk interoperabilitet för organisationer om standarder och lagar tydliggörs så att det inte 

finns utrymme att misstolka. 

5.5	Ontologi	

Ett sätt för att lösa problem med den semantiska interoperabiliteten som nämnts i empirin att mappa 

och översätta olika typer av datapunkter mot varandra i olika system. För att kunna göra en 

översättning enligt semantisk interoperabilitet behöver man titta på vilken ontologi som finns i 

respektive system. Choi et al. (2006) menar att olika aktörer och system utgår ifrån olika ontologier 

och för att nå interoperabilitet behöver då dessa mappas mot varandra. Om det framkommer att 
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ontologierna i de olika systemen efterliknar varandra kan det innebära att systemens struktur är 

snarlika och därför krävs mindre arbete för att mappa dem. Om det däremot framkommer att de är 

mer olika behövs en mer genomgående mappning ske. Mappningen identifierar likheter och 

olikheter som sedan behöver åtgärdas. Den typen av åtgärd som vi identifierar tydligast i empirin är 

att anpassa ontologierna. Detta görs genom att skapa länkar mellan olika delar av ontologierna vilka 

då översätts. Praktiskt innebär detta att skapa länkar mellan olika datapunkter i de olika systemen 

som har olika systemarkitektur. Vi anser att ontologier handlar främst om den semantiska 

interoperabiliteten då det behövs en gemensam tolkning och annars behöver systemen länkas ihop 

med varandra. Kopplat till detta är en organisatorisk aspekt beroende på vilken ontologi som finns 

inom organisationen. Sammansvetsning och integration är delar av mappning av ontologi som vi 

inte ser uttryckligen, däremot anser vi att det kan vara fördelaktigt att använda sig av integration på 

de ställen där det inte går att anpassa. Ett exempel på det är vid de tillfällen då 

informationsarkitekten menar att det är omöjligt att översätta. Det kan vara att data förstörs vid 

inmatning eller att för att systemarkitekturen är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt att översätta. 

Istället för att göra översättningarna manuellt går det att försöka integrera de olika ontologierna och 

på så sätt skapa systemarkitekturer som möjliggör lättare översättning och överföring av data. 

 

Choi et al. (2006) delar också upp ontologier i lokal och global ontologi. Den typ av ontologi som 

behandlades i föregående stycke anser vi vara lokal som finns inom ett system eller organisation. En 

global ontologi är något vi anser vara någonting som är ger vedertaget och generellt. Vi menar att det 

går att dra en liknelse mellan en global ontologi och en standard. Båda är någonting som sträcker sig 

över gränsen för en organisation. En global ontologi är därmed någonting som flera organisationer 

kommer överens om att använda och begränsas inte till en organisation. Om en organisation väljer 

att använda en standard innebär det att de tar en global ontologi och kopierar den till en lokal 

ontologi vilket kan vara ontologin för ett system eller för organisationen. I empirin framgick det att 

en del organisationer har skapat egna standarder vilka enbart den organisationen använder vilket 

enligt vår argumentation skulle innebära att det är en global ontologi. Vi menar dock att en standard 

inte är någonting som enbart används av en organisation utan att det är någonting som två eller flera 

organisationer brukar. Undantaget skulle vara om den organisationen har ett världsmonopol inom 

sin bransch och då enbart kan dela den ontologin med sig själva eller vara tongivande i 

beslutsfattande och utveckling av ontologin.  

5.6	Tjänste-	eller	processinteroperabilitet	

Hittills har vi mest berört delen data i organisationen enligt Chen och Daclins (2006) modell över 

verksamhetsinteroperabilitet. Av empirin framkommer det att det finns ett behov av att kunna ha 

två separata system som skickar kommandon till andra. Behovet menar informationsarkitekten är 

när ett system ska säga till ett annat system att byta vilken patient som visas på skärmen om det byts 

i det ena systemet. Båda systemen behöver då både kunna skicka kommandon till det andra systemet 
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och ta emot kommandon från det andra systemet så att det går att byta patient i vilket system som 

helst av dem. Vi har svårt att urskilja om den här typen av interoperabilitet rör sig om tjänste- eller 

processinteroperabilitet då det beror på vilken typ av uppgifterna utför mer precist. Det här är dock 

en viktig interoperabilitet för organisationen då det kan få förödande konsekvenser om 

vårdpersonalen råkar titta på information om två olika patienter. Vi anser att detta är en minimal 

fråga i form av semantisk, organisatorisk och juridisk interoperabilitet då den enda gemensamma 

nämnaren behöver vara en patients personnummer. Det enda orosmomentet är således den tekniska 

interoperabiliteten för att systemen ska kunna skicka kommandon och påverka det andra systemet. 

Eftersom informationsarkitekten berättar om att det här existerar i organisationen anser vi dock att 

den tekniska interoperabiliteten samt övrig interoperabiliten kan anses vara god. 

5.7	Kvalitetssäkrande	process	

Kvalitetssäkrande i processer pratar chefsarkitekten om, att det är viktigt att alltid kvalitetssäkra 

data. Detta bör göras genom att någon ska äga informationen. Chefsarkitekten ger ett exempel där 

HR har skapat en process men administrerar information i ett personaladministrativt system. När 

uppgifterna validerats skickas de sedan tillbaka till den personaladministrativa delen trots att HR 

äger processen. Detta innebär att den som ansvarar för processen inte är den som säkerställer att 

informationen är riktigt. Om ingen ansvarar för att informationen är korrekt finns risken att det 

finns ouppdaterad data i databaserna. Portabilitetskravet enligt dataskyddsförordningen innebär att 

den informationen som skickas ut ska vara korrekt och riktig enligt en av dataskyddsförordningens 

artiklar. Att det finns olikheter mellan vad Region Östergötland gör och vad dataskyddsförordningen 

föreskriver kan vara en lös koppling mellan det juridiska och det organisatoriska. Genom brister i 

det organisatoriska i form av strategier och processer kan inte organisationen uppfylla de juridiska 

kraven. 

5.8	Dataportabilitet	och	interoperabilitet	i	fallverksamheten	

 
Figur 9 Vår tematiska analysmodell som används som underlag för analys av fallverksamhetens utmaningar med 
interoperabilitet som förutsättning för dataportabilitet i relation till andra aktörer. 
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Analysmodellen som togs fram i slutet av teorikapitlet (figur 6) används för att kontextualisera de 

utmaningar vi identifierat i fallverksamheten med hänsyn till interoperabilitet som en 

förutsättningar för dataportabilitet mellan olika organisationer och system. Vi kopplar 

utmaningarna hos fallverksamheten till modellens olika lager av interoperabilitet, i likhet med 

Goldkuhl och Röslinger (2015). De olika lagren i modellen (figur 9) är juridisk interoperabilitet som 

sätter de grundläggande spelreglerna för fallverksamheten utifrån lagstiftning; organisatorisk 

interoperabilitet som är organisationens strategiska förhållningssätt inom ramarna för gällande 

lagstiftning; teknisk interoperabilitet som påverkar förutsättningarna tekniskt för system och 

kommunikation mellan dem; semantisk interoperabilitet som påverkar förutsättningarna att kunna 

tolka och förstå data som skickas mellan system. 

5.8.1	Den	juridiska	interoperabiliteten	

För juridisk interoperabilitet identifierar vi nedanstående utmaningar med hänsyn till 

dataportabilitet: 

 

- Tidigare skillnader i lagstiftning har drivit utvecklingen för verksamheter och deras system 

åt olika håll. 

- Svårigheter med att tolka den nya lagstiftningen då praxis saknas. 

- Harmoniseringsarbete med nationella lagar släpar efter. 

5.8.2	Den	organisatoriska	interoperabiliteten	

Organisatoriska frågor är direkt avgörande för möjligheten att uppnå interaktion med andra aktörer. 

Hur organisationen styrs, hur dess processer utformas och hur beslut prioriteras och tas samt 

relationer till andra är direkt avgörande för organisatorisk interoperabilitet. Den organisatoriska 

interoperabiliteten påverkar i sin tur den tekniska och semantiska interoperabiliteten. Däri blir 

organisatorisk interoperabilitet en förutsättning med hänsyn till dataportabilitet. Vi identifierar 

följande utmaningar för organisatorisk interoperabilitet i fallverksamheten med hänsyn till 

dataportabilitet: 

 

- Förmåga att ta fram, förhandla och besluta om gemensamma standarder kring arkitektur, 

processer, tekniska standarder och semantiska. 

- Utmaningar att etablera samverkan såväl regionalt som nationellt och internationellt för att 

uppnå organisatorisk interoperabilitet. 

- Initiativ och utformning av avtal och kontrakt för att skapa samverkan. 
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5.8.3	Den	tekniska	interoperabiliteten	

Fallverksamheten har länge arbetat med frågor om interoperabilitet och är väl insatta i både begrepp 

och problematik. Tekniskt sett har man goda resurser, etablerade hårdvaru- och mjukvarulösningar 

samt plattformar och nätverk som bidrar till god teknisk interoperabilitet. I synnerhet internt, 

regionalt och nationellt. Vi ser dock att det fortfarande finns utmaningar med teknisk 

interoperabilitet med hänsyn till dataportabilitet, främst i förhållande till aktörer i andra länder där 

teknik och förutsättningar kan skilja sig:  

 

- Olika länder och verksamheter har kommit olika långt med olika tekniska förutsättningar 

och resurser. 

5.8.4	Den	semantiska	interoperabiliteten	

Semantisk interoperabilitet är avgörande för systemens förutsättningar att kunna tolka information 

som skickas och tas emot vid överföringar. Här ser vi flera utmaningar som relaterar till 

komplexiteten att uppnå en idealisk form av dataportabilitet. Nedan presenteras de huvudsakliga 

utmaningarna med semantisk interoperabilitet som identifierats hos fallverksamheten: 

 

- Olika semantiska standarder i organisationer och system. 

- Skillnader i ontologier. 

- Ostrukturerad data som inte är semantiskt definierad (rådataformat). 

5.9	Dataportabilitet	i	förhållande	till	dataskyddsförordningen	ur	ett	

interoperabilitetsperspektiv	

Baserat på analysmodellen ser vi att de största utmaningarna i fallverksamheten handlar om 

organisatorisk och semantisk interoperabilitet. Detta kan utifrån analysmodellen förklaras av att den 

juridiska interoperabiliteten inte varit tydlig tidigare vilket är en utmaning i sig innan lagstiftningen 

trätt i kraft och fått effekt. Därav bedömer vi att det finns en risk att dataportabilitetskravet kommer 

vara svårt att uppfylla för aktörer i olika länder om data ska överföras mellan dem och deras tidigare 

lagstiftning kring dataportabilitet och personuppgifter har olika. Att uppnå dataportabilitet mellan 

organisationer i samma land eller länder där det rått liknande lagstiftning i dessa frågor tidigare 

framstår inte som en lika stor utmaning även om lokala lagar behöver harmoniseras med den nya 

gemensamma lagstiftningen i dataskyddsförordningen. Hur kravet ska tolkas i detalj är ännu oklart, 

vår bedömning är att detaljerna kring format, vilka uppgifter som omfattas och hur kommer framgå 

tydligare över tid i samband med att lagstiftningen får praktisk effekt och praxis tillkommer utifrån 

olika fall och scenarion.  
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6.	Slutsats	

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar som också sammanfattar vår analys och 

mynnar ut i vår slutsats. Slutsatserna presenteras nedan. 

6.1	Studiens	slutsats	

6.1.1	Hur	arbetar	fallorganisationen	med	interoperabilitet	i	sitt	förändringsarbete	för	

att	uppfylla	de	nya	kraven	om	dataportabilitet	i	dataskyddsförordningen?	

I dagsläget är arbetet med dataskyddsförordningen i en uppstartssträcka, ett dataskyddsombud har 

anställts vilket är förenligt med förordningen. Dataskyddsombudet genomför en GAP-analys för att 

se över vilka bitar som behöver förändras för att möta kraven i dataskyddsförordningen. GAP-

analysen baseras utifrån intervjuer i verksamheten som genomförs av dataskyddsombudet och en 

extern konsult. På grund av att analysen ännu pågår har fallorganisationen inte börjat med 

förändringsarbete som kan anses vara anknutet till de ökade kraven. Däremot finns det utmaningar 

inom organisationen och organisationen jobbar redan med interoperabilitetsfrågor på grund av 

behov i verksamheten. 

6.1.2	Vilka	utmaningar	finns	kopplat	till	interoperabilitet	för	att	uppnå	efterlevnad	om	

dataskyddsförordningens	krav	om	dataportabilitet	för	personuppgifter?	

Vi har funnit att Region Östergötland tycker att definitionerna i dataskyddsförordningen är otydligt 

formulerade och att olika personer inom organisationen inte vet hur de ska tolka lagstiftningen vid 

tillfällen. Ett exempel som tas upp är att IT-arkitekten och informationsarkitekten inte vet om PDF 

kan anses uppfylla de kraven som ställs om dataportabilitet då det inte är garanterat att PDF är 

databearbetningsbart. De olika definitionerna av dataportabilitet påverkar också vad som kan anses 

vara godtagbart. De här två problemen resulterar i utmaningar gällande juridisk och organisatorisk 

interoperabilitet. Organisationen vet inte hur de ska tolka lagtexten och det finns en delad 

uppfattning om vad dataportabilitet innebär vilket därmed resulterar i olika uppfattningar om vad 

som behöver göras interoperabelt för att kunna möta dataskyddförordningens krav om 

dataportabilitet för personuppgifter. 

 

Utmaningarna som finns för att upnå förbättrad interoperabilitet är att det finns många olika system 

inom Region Östergötland som är utformade på olika sätt, från den väldefinierade HSA-katalogen 

till den ostrukturerade höstacken som är komplementjournalen. Att få de många olika systemen, 

inom Region Östergötland, interoperabla med varandra är i sig en utmaning. Det blir än mer 

komplext när varje system, med sin egen systemarkitektur, ska kopplas till externa system både 
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semantiskt och tekniskt, speciellt när en del av dessa använder egenpåhittade eller olika versioner 

av standarder. Vidare finns även komplexiteten att olika system har en mängd olika tillägg för att 

översätta mellan olika system, istället för att använda sig av en översättning finns det en uppsjö och 

en del tillägg gör samma sak. Detta skapar en problematik för att kunna uppnå dataportabilitet, hur 

systemen ska kunna kommunicera med varandra genom sina kontaktpunkter. 

 

Det finns en utmaning i hur data hanteras, enligt dataskyddsförordningen ska persondata vara riktig 

och korrekt vilket inte är fallet enligt chefsarkitekten, det finns här en utmaning i att möta det 

juridiska kravet i de olika system som finns i organisationen. Enligt respondenterna finns det system 

som innehåller personuppgifter men vart uppgifter är ouppdaterade och det finns en utmaning i att 

se över sina system och uppdatera kvalitetssäkringsprocesserna. 

6.1.3	Hur	hanterar	organisationen	dessa	utmaningar	och	vilka	lärdomar	från	studien	

kan	andra	organisationer	ha	nytta	av?	

Den komplexa IT-strukturen som finns inom organisationen innebär svårigheter för semantisk 

interoperabilitet då det finns en mängd olika system som ska kunna samverka och skicka 

information mellan sig. Region Östergötland menar att det görs försök till att reducera antalet 

system och på så sätt minska komplexiteten och underlätta semantiken men att det finns en illvilja 

att ta bort system utan vidare. Vidare använder Region Östergötland sig av standarder för att 

underlätta informationsspridning vid exempelvis HSA-katalogen. Region Östergötland försöker 

också att samarbeta med andra för att skapa liknande system som det samarbete som finns i den 

sydöstra sjukvårdsregionen. Det finns ett uttryckt behov av att samarbeta för att säkerställa att 

information går att överföras och inte förstöras vid inmatning i system. 

 

För att komma till bukt med den spridda uppfattningen om dataskyddsförordningen och 

dataportabilitet anser vi inte att det finns en speciell plan för att hantera frågorna. Det genomförs i 

nuläget utbildningar om dataskyddsförordningen men till vår vetskap är de inte riktade till att skapa 

en enhetlig bild av dataportabilitet. Vi rekommenderar organisationen att på ett samstämmigt sätt 

komma överens om vad begreppet betyder och hur det påverkar organisationens arbete. När det 

gäller de juridiska aspekterna finns det utredningar som genomförs och kommer presenteras. 

Organisationen påpekar även att det ibland kan vara svårt att veta vilka åtgärder som behöver vidtas 

innan tillskyddsmyndigheten har gjort en tillsyn och sagt att någonting inte är adekvat. 

 

För att möta kravet om korrekt och uppdaterad data gör Region Östergötland inget särskilt enligt 

enhetschefen. Här bör Region Östergötland tänka om hur information behandlas och lagras för att 

säkerställa att den är korrekt och riktig. 
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Utifrån det studerade fallet anser vi att andra organisationer kan ta lärdom av flera delar av vad som 

framkommer i studien. Framförallt anser vi att offentliga vårdorganisationer kan ta särskild lärdom 

från fallet för hur arbete och problem med dataportabilitet och interoperabilitet kan behandlas samt 

fördjupa sin förståelse i frågorna ytterligare. Vi ser också att andra organisationer kan ta lärdom av 

vad som presenteras i fallet om hur interoperabilitet kan brytas ner på flera olika nivåer för att arbeta 

med dataportabilitet. Utifrån vår tematiska analysmodell baserad på tidigare arbete av forskare inom 

informatik (Chen & Daclin, 2006; Goldkuhl & Röslinger, 2015; Klischewski & Scholl, 2008; Scholl & 

Klischewski, 2007; Scholl et al., 2012) menar vi att såväl praktiker som forskare kan använda vår 

konceptuella modell för att utvärdera förutsättningar för dataportabilitet i verksamheter baserat på 

interoperabilitet på olika nivåer. I fallet som analyseras med vår tematiska analysmodell 

framkommer det att organisatorisk interoperabilitet och semantisk interoperabilitet är de områden 

som organisationen tycks behöva arbeta mest med för att skapa förutsättningar för dataportabilitet. 

Fallet visar att man i grunden redan har goda förutsättningar för att uppnå hög teknisk 

interoperabilitet. Det framkommer att det som är avgörande för organisationens dataportabilitet är 

att organisationen i förhållande till andra organisationer har fungerande gemensamma spelregler 

vilka snarare styrs av organisation, samarbete, lagstiftning och gemensamma standarder än av 

organisationens tekniska förutsättningar. Studien visar också vikten av tydlig kommunikation inom 

organisationen och utbildning för att gemensamt kunna ta sig framåt i arbetet eftersom språkliga 

oklarheter kring viktiga begrepp (såsom interoperabilitet) kan försvåra arbetet för involverade parter 

(Öhlund, 2017). Baserat på vår analys av fallorganisationen menar vi att andra organisationer, 

praktiker och forskare kan nyttja den tematiska analysmodellen vi har tagit fram för att utvärdera, 

analysera och diskutera interoperabilitet som en förutsättning för dataportabilitet ur ett perspektiv 

som innefattar såväl juridiska, organisatoriska, tekniska som semantiska aspekter. Detta eftersom vi 

menar att förutsättningarna att uppnå dataportabilitet förbättras om interoperabilitet betraktas som 

ett mångfacetterat koncept där hänsyn tas till alla de fyra nivåerna i vår modell. 

6.2	Studiens	kunskapsbidrag	

Goldkuhl (2011) menar att det finns olika typer av kunskap och det är viktigt att vara medveten om 

vilken som ämnas uppnås vid kunskapsutveckling. För att förstå hur något är samt varför något är 

på ett visst sätt i fallorganisationen har vi utgått från kategoriell och förklarande kunskap, det vill 

säga vad något är och varför det är så. Uppsatsens mål har varit eftersträva prospektiv kunskap, hur 

något skulle kunna vara, samt vägledande kunskap i form av fördjupade insikter och förståelse för 

det utredda problemet. Studien har bidragit med dessa typer av kunskap i förhållandet mellan hur 

dataportabilitet och interoperabilitet förhåller sig till varandra i samband med att ny lagstiftning 

förändrar spelreglerna för personuppgiftshantering. Det har skett kontextualiserat av hur 

fallverksamheten CVU på Region Östergötland förhåller sig och arbetar för att uppfylla kravet om 

dataportabilitet i den kommande dataskyddsförordningen som ska skydda EU-medborgares 

personuppgifter. Vi har bidragit med insikter om vilka utmaningar som verksamheten identifierar i 
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och med dataportabilitetskravet som går att koppla till interoperabilitet. De utmaningar som 

verksamheten ser identifieras och presenteras. Dessa sätts in i sammanhanget av interoperabilitet 

som delas in i juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet. Slutligen har insikter 

i hur verksamheten bedömer, identifierar och hanterar utmaningar med interoperabilitet kopplade 

till dataportabilitetskravet. Studien största kunskapsbidrag är att den bidrar med ökad förståelse för 

vilken relevans som interoperabilitet har för dataportabilitet kontextualiserat till den nya 

dataskyddsförordningen. Studien visar relevansen av hur gemensamma spelregler mellan olika 

parter i form av gemensam juridik bidrar till förbättrade förutsättningar att nå interoperabilitet på 

även de andra nivåerna: organisatoriskt, tekniskt och semantiskt, vilket utifrån vad studien visar är 

avgörande för möjligheten till dataportabilitet. Till bidraget hör också den tematiska analysmodell 

som vi anser utgör ett användbart verktyg för att analysera och diskutera hur interoperabilitet 

fungerar för att bidra till dataportabilitet i olika typer av organisationer. Eftersom modellen är 

generisk är vår förhoppning att modellen kan komma till användning för forskare och praktiker 

också i andra organisationer och sammanhang. 
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7.	Reflektioner,	kritik	och	framtida	studier	

I det avslutande kapitlet ger vi våra reflektioner kring uppsatsarbetet och vår kunskapsprocess. Vi 

diskuterar tillvägagångssätt, utmaningar under arbetet, ger en kritisk reflektion över 

uppsatsprocessen, diskuterar bidraget och avslutar med förslag på framtida studier med 

utgångspunkt från dataportabilitet och interoperabilitet.  

7.1	Författarnas	reflektioner	

Studien har för oss som författare varit utmanande och lärorik på flera sätt. Vi har under studieåret 

2016/2017 kastat oss in i ett för oss helt nytt ämnesområde, IT och Management. Vi har i våra studier 

pendlat mellan nyfikenhet, ifrågasättande av såväl gamla tankesätt som de nya vi kommit i kontakt 

och aha-upplevelser då vi bearbetat och tagit till oss nya lärdomar under året. Denna uppsats har 

ställt krav på oss att verkligen nyttja den nyvunna kunskap vi har med oss från IT och 

Managementprogrammet. Med ursprunglig ekonomibakgrund har vi funnit ett utmanande 

uppsatsämne som är en konsekvens av ny lagstiftning och som aktualiserar frågor om 

interoperabilitet. Eftersom problemet ställer höga krav på verksamheter att arbeta tvärfunktionellt 

över hela organisationen där flera roller såsom ledningsrepresentanter, strateger, 

säkerhetsansvariga, ingenjörer, ekonomer och jurister ska kunna samarbeta har vi med vår tudelade 

utbildningsbakgrund med koppling mot både ekonomi och IT haft stor behållning av det studerade 

ämnet.  

 

Den största utmaningen vi upplevt i arbetsprocessen har varit att balansera mellan en konceptuell 

nivå och en detaljnivå. IT och Management handlar enligt oss om IT-frågor på en strategisk nivå 

vilket gjort att vi hela tiden försökt balansera ämnet för att det inte ska bli för organisatoriskt i sin 

utformning och inte heller röra sig in mot komplicerade tekniska frågor som vi inte skulle klara av 

att behandla på ett legitimt, trovärdigt sätt. Metoden vi tillämpat har varit en utmaning på så sätt att 

den inledningsvis har ställt krav på oss att identifiera en lämplig organisation att utföra vår fallstudie 

hos. Vi blev också ganska snabbt medvetna om att det i en uppsatskurs på 10 veckor inte heller är 

helt lätt att etablera kontakt med lämpliga respondenter och hitta tillfällen för att kunna genomföra 

intervjuer. Det har tvingat oss att vara flexibla och dynamiska i vårt tidsutnyttjande under kursen för 

att vara tidseffektiva i arbetsprocessen.  

 

Vi har båda skrivit varsin magisteruppsats tidigare inom ekonomi, ett ämne där vi hade 4 års tid till 

att bli välbekanta med forskningstraditionen, väl inlästa kring ämnets historia och bakgrund samt 

fick en god bild av vilka forskare som gjorde avtryck inom ämnet. Om vi jämför arbetet med den här 

uppsatsen med vår tidigare uppsatserfarenhet så har mycket av våra resurser under året gått ut på 

att införskaffa oss en överblick kring forskningstraditionen för informatik som är ett yngre och mer 
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snabbrörligt ämne än ekonomi. Det har gjort att vi vissa gånger haft svårt att greppa teorier och 

synsätt samt förstå vilka forskare och journaler som anses väletablerade inom genren. Därtill är det 

ett ämne som i högre grad angränsar till andra ämnen varvid avgränsningarna inte alltid framstår 

som lika tydliga som inom ekonomi. Därför har vi tillägnat stora resurser till att överblicka, 

reflektera, kritiskt granska och recensera över vilken forskning och vilket förhållningssätt som har 

kunnat ses som relevant för oss i vårt arbete. En stor del av våra diskussioner har vid dagarnas slut 

kretsat kring just den typen av frågor och samtidigt gjort att vi nu fått fördjupade insikter i dessa 

frågor. Slutligen har det gjort att vi känner oss trygga med det material vi presenterar i detta arbete. 

Får vi råda andra studenter som överväger att bredda sin utbildning i någon form är vårt 

gemensamma råd efter färdigställandet av denna uppsats:  

 

Anta utmaningen - du har allt att vinna. 

 

Studiens användbarhet, betydelse och konsekvenser anser vi påverkas av att ämnet som har 

undersökts är relaterat till den nya dataskyddsförordningen som kommer att implementeras i maj 

2018. Med anledning av att dataskyddsförordningen inte är implementerad ännu kommer det en 

osäkerhet och ovisshet av vad som kommer att ske i framtiden. Vi menar att studien kan bidra med 

kunskap och information om vilka utmaningar och möjlighet som finns i vår undersökta 

fallorganisation. Denna kunskap kan användas av dels den organisation som undersökts men även 

andra, liknande organisationer som står inför liknande utmaningar och som har liknande 

förutsättningar. Studiens betydelse kan därmed vara av stor betydelse om den är användbar för 

praktiker och studiens kan bli en källa till beslutsunderlag och anledning till förändring.  

 

Studien är dock inte enbart applicerbar vid de förutsättningar som gäller i och med 

dataskyddsförordningen implementering då det finns anledning att arbeta med dataportabilitet, 

interoperabilitet och standarder ändå. Detta har visats i studiens empiri där det framkommit att 

frågorna har behandlats innan beslutet om dataskyddsförordningen men att 

dataskyddsförordningen har aktualiserat frågorna och tagit fram dem på dagordningen hos många 

organisationer. Därmed kan studien bidra längre än tidsspannet som är fram till och strax efter 

dataskyddsförordningens implementering. 

7.2	Metodkritik	och	kritik	mot	studien	

Genom att synliggöra och lyfta fram metodkritik kan forskaren påvisa insikter samt 

forskningsmässig medvetenhet kring den genomförda studien. Metodkritik bidrar även med 

transparens och ökad trovärdighet till det arbete som har utförts. Detta menar Goldkuhl (2011) 

bidrar till en positiv utveckling inom forskningen eftersom man öppnar upp sin forskning för kritik 

och andras granskning. Genom att utsätta sin forskning för kritik av och diskussion med andra 
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kunniga stärks kvaliteten och forskarens egna kunskap och medvetenhet (ibid). I detta stycke lyfter 

vi därför fram de kritiska aspekterna kring vår forskning och öppnar lyhört upp för diskussion och 

att få ta del av andras tankar kring detta forskningsbidrag. På så sätt kan vi utveckla oss och 

förhoppningsvis bidra till andras reflektion och utveckling. Vi tar ödmjukt emot feedback och 

diskuterar frågor kring uppsatsen med andra som kan bidra till ytterligare kunskapsutveckling. 

7.2.1	Kritik	mot	tolkande	forskning	

Som tidigare nämnts utgår den tolkande forskningen från det sociala sammanhanget genom verktyg 

som samtal och dialog med de personer som befinner sig i eller nära det område som studeras. 

Därmed speglas forskningen ur perspektivet av vad forskarna själva uppfattar och kan således inte 

betraktas som neutralt eller objektivt (Bryman & Bell, 2007). Forskningen påverkas därmed av 

faktorer som forskarnas erfarenheter, perception av verkligheten och tidigare kunskap. Kritiken 

kommer ofta från förespråkare av positivistisk forskning där man försökt vara objektiv och reducera 

brus samt framhäva statistiskt säkerställda resultat (Bryman & Bell, 2007). Det är emellertid svårt 

att uppnå samma djup i den kvalitativa forskningen som man får med ett tolkande synsätt jämfört 

med positivism (Myers, 2013; Bryman & Bell, 2007). Baserat på vårt synsätt och syftet med studien 

är vi övertygade om att ett tolkande synsätt är bäst tillämpligt då vi studerar ett avgränsat socialt 

sammanhang. 

7.2.2	Kritik	mot	kvalitativ	forskningsmetod	

Kvalitativ forskning brukar erhålla kritik av kvantitativa förespråkare med argument om att 

forskningsresultat ofta är svåra att validera och generalisera (Bryman & Bell, 2007). I denna kritik 

brukar argumenten grundas på svårigheter i att generalisera resultat från studier med små stickprov 

(ibid). Så är fallet även med denna studie där 5 respondenter har deltagit, ett mindre antal dokument 

har studerats och en observation har gjorts. Därför kan resultaten inte generaliseras över 

populationer på samma sätt som statistiskt säkerställda resultat från den kvantitativa 

forskningsgenren (ibid). Emellertid, är det sällan målet med kvalitativ forskning, som istället brukar 

syfta till att kunna generalisera sina empiriska iakttagelser till ett kvalitetssäkrat teoretiskt bidrag.   

7.2.3	Kritik	mot	perspektiv	och	förförståelse	

Vårt perspektiv kan sägas ha en bias mot organisatoriska och styrningsrelaterade frågor nära 

förankrade till Ekonomi som ämne. Detta baseras på bådas våra studiebakgrunder som ekonomer. 

Senaste året har vi fått en ökad förståelse för strategifrågor och management relaterat till informatik 

och IT. Trots denna fördjupning som gett oss ökad förståelse och en bredd inom ämnet är vi på intet 

sätt några experter inom informatiken eller IT. Vi har i denna studie haft inställningen att ta oss an 

forskningsproblemet med öppna sinnen och ambition om att utöka vår kunskap om de saker som 

framstår som nya för oss. Detta har hjälpt oss att fördjupa vår förståelse för mer tekniskt orienterade 
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frågor. Vi anser att studiens styrka ligger i den konceptuella behandlingen av det undersökta ämnet. 

Dock misstänker vi att läsare som önskar mer teknisk orientering i frågan kan uppleva uppsatsens 

fokus och innehåll som begränsande för att uppnå fördjupning. 

7.2.4	Kritik	mot	val	av	datainsamlingsteknik	

Semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik innebär i huvudsak tre risker. Den första 

är kopplad till konsistens eftersom insamlingstekniken kräver att forskaren är tillräckligt 

strukturerad i sina frågeställningar till respondenterna för att kunna jämföra resultaten och få fram 

mönster (Myers, 2013). Vi har utgått från en intervjuguide i intervjuerna som syftat till att lyfta fram 

olika perspektiv på frågorna utifrån respondenternas roller och erfarenheter. Vi har dock märkt att 

intervjuerna vissa gånger tenderar att få en del sidospår. Med grundläggande insikt för denna risk 

har vi vid dessa tillfällen förhållit oss till intervjuguiden och kunnat återgå till ursprungsfrågan. Den 

andra risken med intervjuer, men också vid observationer, som vi märkt av är svårigheterna i att 

tolka respondentens svar korrekt. Det finns alltid en risk för missförståelse och tvetydighet och 

därför är det viktigt att få svaren bekräftade av respondenten (Bryman & Bell, 2007). För att minska 

denna risk har vi delgivit samtliga respondenter såväl transkriberat intervjumaterial som ett 

slutgiltigt utkast av uppsatsen innan publicering. Den tredje risken, vi ser är vad Myers (2013) tar 

upp kring hur frågor formuleras vid intervjuer. Han menar att det är en svår balans i att ställa 

pricksäkra frågor utan att vara ledande. Här har vi hela tiden gjort en aktiv avvägning i att lyssna in 

respondentens svar och ställa uppföljningsfrågor.  

 

De dokument vi använt oss av i studien har granskats kritiskt för att säkerställa hög relevans och god 

kvalitet. Vi har vänt oss till förstahandskällor och stämt av ursprung för dokumenten vi har 

behandlat i så hög utsträckning som möjligt. Det finns dock alltid en risk för att dokument som 

används misstolkas då det kan krävas en vidare förståelse för dokumentens ursprungliga 

sammanhang och syfte. Vid osäkerhet kring tolkningen av dokument har vi använt två strategier, 

antingen har vi undersökt ursprung och syfte för dokumenten ytterligare och bortsett från dokument 

där tolkning av ursprung, innehåll och syfte inte har kunnat säkerställas tillfredsställande. 

7.2.5	Kritik	mot	vald	analysmetod	

Valet av tematisk analys har varit den metod som har passat bäst in i vår arbetsprocess. Den har 

tillåtit oss att reducera data, och identifiera teman iterativt genom hela arbetet. Kritik som däremot 

kan riktas mot denna analysmetod är den iterativa arbetsprocessen där det inte framgår helt tydligt 

hur data har reducerats och tematiserats (Myers, 2013; Bryman & Bell, 2007). Vi har emellertid 

ansträngt oss för att i så hög utsträckning som möjligt hålla hög transparens och beskriva processen 

för att underlätta för läsaren och göra studien replikerbar.  
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7.3	Förslag	på	framtida	studier	

Vi har under studiens gång haft en begränsad tidsram att arbeta utifrån vilket har påverkat vilken 

typ av respondenter som vi har haft tid att intervjua och på så sätt vilka olika perspektiv som vi har 

kunnat undersöka. Vår utfallsvinkel har varit att undersöka frågorna om dataportabilitet och 

interoperabilitet ur ett strategiskt och övergripande perspektiv. Vi menar att det skulle vara 

intressant att titta på praktiker påverkas av frågorna, vad tycker de som jobbar med den kliniska 

verksamheten om olika system som har olika typer av interoperabilitet? Hur det är att jobba med ett 

system som är interoperabelt och som mappas mot ett annat system gentemot ett system som är 

utformat efter en standard. Är det lättare att använda sig av begrepp som är vedertagna i en standard 

eller är det lättare för den kliniska praktikern att använda sig av begrepp som den känner sig bekväm 

med och som finns i ett system som är anpassat för organisationen? 

 

Med vår förhoppning om att den tematiska analysmodellen ska inspirera och komma till användning 

andra, föreslår vi att testa modellen i liknande studier och för andra organisationer som studerar 

dataportabilitets- och interoperabilitetsfrågor.  

 

Studien har genomförts på Region Östergötland som har en speciell kontext där organisationen 

omfattas inte bara av sjukvård utan även regional utveckling. Regionen är också Sverigespecialist 

inom vissa vårdområden vilket utgör speciella förutsättningar. Med anledning av detta anser vi att 

det skulle vara intressant att göra en liknande studie för att se vilka eventuella likheter och skillnader 

som finns gentemot exempelvis ett landsting som saknar verksamheten om regional utveckling. 

 

Vidare har studien genomförts i en tid som har varit relativt turbulent för Region Östergötland. 

Organisationen har vid studiens genomförande nyligen anställt ett dataskyddsombud som haft till 

uppgift att undersöka dataskyddsförordningens påverkan på organisationen. I detta arbete 

genomfördes en GAP-analys som var pågående under studiens empiriinsamling och undersökningen 

hade genomförts och fått fäste i organisationen. Vidare genomfördes det enligt dataskyddsombudet 

12 olika utredningar rörande juridik när empiriinsamlingen genomfördes och det fanns därmed en 

ovisshet. Därför hade det varit intressant att göra en uppföljningsstudie när Region Östergötland har 

genomfört sin GAP-analys och när det är mer tydligt gällande juridiken för att se om det finns några 

skillnader i hur organisationen hanterar dataskyddsförordningen. 

 

Sammankopplat till tidigare nämnda idé hade det även varit intressant att genomföra en studie efter 

det att dataskyddsförordningen har implementerats för att jämföra vad som har hänt, vad som 

organisationen tycker är viktigt vid den här studiens genomförande kontra när 

dataskyddsförordningen är i skarpt läge. Om organisationen jobbar på något annat sätt eller om det 

sker mer samarbete och samordning nationellt och internationellt. 
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 i 

Bilaga	1:	Intervjuguide	för	intervju	

Praktiskt: 
 
1.) Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta intervjun 

samt välja att inte svara på en fråga. 
 

2.) Uppgifterna som samlas in under intervjun kommer endast användas och behandlas för 
studien. Uppgifterna kommer att skyddas från obehöriga. Uppsatsen kommer att publiceras 
genom Linköpings Universitet och blir därmed tillgänglig för allmänheten. 

 
3.) Intervjun kommer att spelas in, och du kommer bli kontaktad innan vi använder och 

publicerar materialet som du angett i vår studie, för att bekräfta att det stämmer. Har du en 
mail som vi kan använda för att kontakta dig? 
 

4.) Ditt namn kommer att behandlas konfidentiellt, och inte nämnas i uppsatsen. Vi kommer 
publicera intervjusvaren i enlighet med din befattning i organisationen. Uppmärksamma oss 
om du har särskilda önskemål på denna punkt. 

 
5.) Vid frågor till oss som genomför studien kan ni närsomhelst kontakta oss via de e-

postadresser som anges ovan så försöker vi svara så snart som möjligt. 
 

6.) Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer i arbetet med uppsatsen. 
 
1. Individuella frågor 
 

1.1 Namn? 
1.2 Befattning? 
1.3 Utbildning? 
1.4 Hur länge har du haft din nuvarande roll? Vilka tidigare roller har du haft? 
1.5 Vad innebär dina arbetsuppgifter? 
1.6 Vad ingår i ditt uppdrag? 
1.8 Vem är din uppdragsgivare? 
1.9 Är du uppdragsgivare/kravställare till någon? Isåfall vem och i vilket sammanhang? 
1.10 Hur fick du reda på att ni behövde jobba med Dataskyddsförordningen? Var det någon 
inom organisationen som informerade dig eller har du fått reda på det på något annat sätt? 

 
2. Organisatoriska frågor 
 

2.1 Vad omfattas i IT-verksamheten? 
2.2 Kan du berätta om hur IT-styrningen fungerar i er organisation? 
2.3 Var fattas de beslut om verksamhetsutveckling som påverkar IT? 
2.4 Finns det en IT-strategi? 
2.5 Hur många IT-system har ni? 
2.6 Hur många av dessa hanterar någon typ av personuppgifter? 



 ii 

2.7 Hur arbetar ni för att kartlägga personuppgifter? 
2.8 Hur många delar ni med er av personuppgifter till? 
2.9 Hur många IT-leverantörer har ni? 
2.10 Har ni en uttalad sourcing-strategi? 
2.11 Hur ser er relation ut till leverantörerna? Köper ni in färdiga system eller utvecklas de 
utifrån era önskemål? 
2.12 Hur hanterar ni personuppgifter i system som är outsourcade? 

 
3. Dataskyddsförordningen 
 

3.1 Har du förstått de riktlinjer som finns för dataskyddsförordningen?  
3.2 Tycker du att det finns ett värde i att införa de förändringar som det innebär att följa 
dataskyddsförordningen? Om ja/nej, varför/varför inte? 
3.3 Vad är de långsiktiga möjligheterna respektive risker som du ser med 
dataskyddsreformen/dataskyddsförordningen? 
3.4 Vad är de kortsiktiga möjligheterna respektive risker som du ser med 
dataskyddsreformen/dataskyddsförordningen? 
3.5 Har ni en dataskyddspolicy? Fanns den innan beslutet om dataskyddsförordningen 
fastlades? Har den ändrats sen beslutet? 
3.6 Hur påverkar dataskyddsförordningen er IT-verksamhet? 
3.7. a. Hur jobbar ni med Dataskyddsförordningen?  

b. Har ni tillsatt en projektgrupp eller har ni anställda som jobbar med 
Dataskyddsförordningen utöver sina ordinarie arbetsuppgifter? 
c. Vem är ansvarig för projektet? 
d. Vilka roller/kompetenser ingår i projektgruppen/arbetsgruppen? 
e. Arbetar ni enligt någon specifik projekt-/arbetsmodell? Vilken? 

3.8 Vad är ditt uppdrag/din roll i arbetet med Dataskyddsförordningen? 
3.9 Vilka andra roller har du kontakt med? Hur ser samarbetet ut?  
3.10 Vart befinner i er i arbetet med Dataskyddsförordningen? Är ni i en planeringsfas? 
Implementeringsfas? Utbildningsfas? 
3.11 Hur ser arbetet ut med Dataskyddsförordningen fram tills dess att det ska vara infört 
enligt nuvarande plan? 
3.12 Hur tar ni er vidare från planeringsfas till strategiutformning, implementering och 
utvärdering/kontroll? Hur säkerställer ni att de beslut som tas verkställs i linje med kraven i 
Dataskyddsförordningen? 
3.13 Vad finns det för hinder som ni tycker är viktigast, vad behöver det arbetas mest med? 
3.14 Vilken inställning anser du att dina kollegor har till Dataskyddsförordningen? 
3.15 a. Hur hanterar ni de juridiska kraven i förordningen praktiskt, såsom “rätten att bli 
bortglömd”? “Principerna “privacy by design” “Privacy by default”? 

b. Är det någon skillnad i hanteringen av ovanstående för befintliga system och nya 
system? Vilka skillnader? 
3.16 Vilka krav ställer ni mot underleverantörer gällande dataskyddsförordningen? 
3.17 Anlitar ni någon extern hjälp för implementeringen av dataskyddsförordningen? Vilka? 
Varför? 
3.18 Gällande dataskyddsförordningen, vad är det som bekymrar dig mest? 
(Tid, kostnad, innehåll)  



 iii 

Bilaga	2:	Primär	intervjuguide		

Praktiskt: 
 

1. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta intervjun 
samt välja att inte svara på en fråga. 

 
2. Uppgifterna som samlas in under intervjun kommer endast användas och behandlas för 

studien. Uppgifterna kommer att skyddas från obehöriga. Uppsatsen kommer att publiceras 
genom Linköpings Universitet och blir därmed tillgänglig för allmänheten. 

 
3. Intervjun kommer att spelas in, och du kommer bli kontaktad innan vi använder och 

publicerar materialet som du angett i vår studie, för att bekräfta att det stämmer. Har du en 
mail som vi kan använda för att kontakta dig? 

 
4. Ditt namn kommer att behandlas konfidentiellt, och inte nämnas i uppsatsen. Vi kommer 

publicera intervjusvaren i enlighet med din befattning i organisationen. Uppmärksamma oss 
om du har särskilda önskemål på denna punkt. 

 
5. Vid frågor till oss som genomför studien kan ni närsomhelst kontakta oss via de e-

postadresser som anges ovan så försöker vi svara så snart som möjligt. 
 

6. Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer i arbetet med uppsatsen. 
 

Roll och bakgrund: 

Titel 
Arbetsuppgifter 
Tidigare erfarenheter 
Erfarenhet inom Region Östergötland 
Roll inom organisationen 

 
 

CVU, Region Östergötland: 
 
Organisation 
Uppdrag och uppdragets omfattning 
Roller 
Samarbetsformer och arbetsformer inom Region Östergötland mellan regioner 
nationellt och internationellt 
 
 

Arbetet med dataskyddsförordningen: 
 
Strategi 
Samarbete 
Arbetsform och arbetsprocess 
Möjligheter 
Utmaningar (organisatoriskt, juridiskt, tekniskt) 
Tid, resurser och omfattning 
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Dataportabilitet och interoperabilitet: 

 
§ Vad innebär begreppet dataportabilitet för dig? 
§ Vad innebär begreppet interoperabilitet för dig? 
§ Strategi och riktlinjer 
§ Ramverk och standarder 
§ Samarbeten och samverkan (andra regioner, verksamheter, leverantörer, 

politiker, länder) 
§ Vilka som arbetar med interoperabilitet och dataportabilitet 
§ Vanliga överföringar av personuppgifter (typ av personuppgifter, mellan 

vilka verksamheter) 
§ Rutin för personuppgifter idag (PuL) 
§ Struktur för personuppgifter idag (PuL) 
§ Utmaningar med dataskyddsförordningen (organisatoriskt, juridiskt, 

tekniskt) 
§ Överföringar av personuppgifter inom regionens verksamhetsgrenar 
§ Överföringar av personuppgifter till externa verksamheter 
§ Överföringar av personuppgifter till andra länder 
§ Utmaningar organisatoriskt (och juridiskt) 
§ Utmaningar tekniskt (och semantiskt) 
§ Vad innebär dataportabilitet för er interoperabilitet? 

o I vilken utsträckning tar ni hänsyn till interoperabilitet mot 
nuvarande system gentemot framtida system? 

§ Vilka möjligheter har användare idag att hämta hem sina personuppgifter 
eller att skicka vidare dem till en annan aktör? 

o Tankar om förändring med hänsyn till dataportabilitet, vilka 
hinder finns inom respektive område 
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Bilaga	3:	Begreppslista	

 

EU Europeiska Unionen. 

Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

[2016] EUT L 119. 

Dataskyddsreformen Syftar till dataskyddsreformen 2018 då det är 

tänkt att dataskyddsförordningen ska börja 

gälla. Dataskyddsreformen är förändringen från 

föregående lagstiftning till den nya 

förordningen. 

General Data Protection Regulation 
(GDPR) 

Engelska benämningen för dataskydds- 
förordningen. 

Ostrukturerad personuppgift Personuppgifter i ostrukturerat format såsom 
tidningar och tidskrifter och som inte är 
registrerade som direkta personuppgifter i 
formulär eller databaser.  

Personuppgift All data som är direkt eller genom analys 
hänförlig till en specifik individ. 

Personuppgiftsansvarig Det företag eller organisation som lagrar 
personuppgifter om en registrerad. 

Personuppgiftslagen (PuL) SFS 1998:94 Personuppgiftslag 

Registrerade Den individ som personuppgiften i fråga handlar 
om och som finns registrerade hos en 
personuppgiftsansvarig. 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

	


