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Sammanfattning 
General Data Protection Regulation träder i kraft 25 maj 2018 och den ställer krav på hur 
företag och myndigheter ska hantera sina data kring personuppgifter. Med detta som 
startpunkt så undersöker vi till vilka möjligheter och problem som molntjänster kan medföra 
vid användning inom svenska landsting, samt hur General Data Protection Regulation (GDPR) 
påverkar frågor kring implementation av dessa. Vi har studerat ett flertal landsting genom en 
kvalitativ undersökning där frågorna har strukturerats efter Technology Acceptance Model 
och vi reder ut hur de vill använda molntjänster samt hur lagar, och då speciellt den 
kommande GDPR, påverkar deras vilja att implementera och använda molntjänster.  
 
Vad vi kunnat urskilja från landstingen vi intervjuat är att GDPR i sig inte sätter starkare 
säkerhetskrav än tidigare lagstiftning. Detta till trots råder det viss osäkerhet. De intervjuade 
landstingen ger varierande svar gällande vilken typ av information som är tillåten att lägga ut 
i externa molntjänster. De har olika tolkningar gällande lagar och regler. Desto känsligare 
data ett system innehåller desto mer minskar viljan hos dessa landsting att använda 
molntjänster av säkerhets- och juridiska skäl.  
 
Landstingen vi intervjuat ser molntjänster som ett bra komplement till deras egna IT-
lösningar där system som dom själva inte har kompetens nog att utveckla kan beställas in. 
Molntjänster ger också en möjlighet att outsourca existerande system så intern kompetens 
kan arbeta med annat än förvaltning. Landstingen sitter inne på mycket kunskap om olika 
implementeringsmöjligheter och alla arbetar med liknande saker. Det finns troligen mycket 
kunskap de skulle kunna hämta från varandra om de hade bättre kommunikation landsting 
emellan. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: GDPR, molntjänst, molnlagring, landsting, region, myndigheter, databearbetning, 
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1. Begreppslista 

I denna uppsats används en del begrepp som av olika skäl behöver definieras. I vissa fall, 
som med lagar, så är det för att tydliggöra vad en lag innebär på ett förenklat vis, och i andra 
fall så rör det begrepp där det inte finns någon konkret definition, utan vi upplever att vi 
därför behöver förklara vad vi menar med begreppet i fråga, för att undvika att läsaren 
missförstår vår avsedda kontext. Vissa av dessa begrepp kommer att beskrivas mer ingående 
under senare delar av uppsatsen. 

1.1. Datasubjekt 

Ett datasubjekt är den person som data berör enligt General Data Protection Regulation 
[GDPR] (2016/679, article 4), exempelvis personens personuppgifter lagrade i en databas. 

1.2. GDPR (Dataskyddsförordningen) 

General Data Protection Regulation (GDPR), i Sverige mer känd som 
Dataskyddsförordningen, är en ny dataskyddslag inom EU som träder i kraft 25 maj 2018. 
Lagen innebär en del förändringar som företag, organisationer och myndigheter kommer 
behöva förhålla sig till, och dessa kommer diskuteras mer ingående i uppsatsen. 

1.3. Informationsklassificering 

Informationsklassificering innebär att data i register klassificeras kring aspekter som vilken 
funktion och betydelse denna data har för verksamheten, samt vad det kan medföra om 
informationen missbrukas, försvinner, eller hamnar i fel händer med mera (Oscarson, 2009). 
Detta görs för att kunna säkerhetsställa att tillräckligt hög säkerhetsgrad appliceras på denna 
data. 

1.4. Lokal lagring 

Lokal lagring innebär att data lagras på egen hårdvara. Detta kan till exempel vara datorers 
hårddiskar eller servrar. För en privatperson kan detta vara information som lagras på 
personens egna dator, telefon eller liknande, och för ett företag innebär det att 
informationen lagras på egna datorer och servrar som hanteras av egen personal. 

1.5. Molntjänst 

Molntjänster och molnlagring är en typ av arkitektur för hur data, programvara eller 
liknande lagras och/ eller bearbetas. Vid användning av dessa tjänster så lagras och/eller 
bearbetas data på vad man kallar för ”molnet”. Molnet är en metafor för internet (Griffith, 
2016, maj). Detta ger dig möjlighet att komma åt data vart du än befinner dig. Datas fysiska 
lagringsplats är där molntjänstleverantörens servrar befinner sig (Rajaraman 2014). 
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1.6. Patientdatalagen 

Patientdatalagen är en lag som trädde i kraft 2008, för att ersätta de tidigare 
vårdregisterlagen och patientjournallagen. Lagen reglerar ett flertal saker som 
sammanhållen journalföring, inre sekretess och större möjligheter för patienten att ha 
kontroll över den data som finns lagrad om denne (Datainspektionen u.å.-b). 

1.7. Personlig integritet  

Mycket data sparas kring individer och vissa av dessa data kan vara av mycket personlig. 
Exempelvis sjukvårdsdata, skyddad adress eller relationer. Detta kan vara data som ej ska 
vara allmän kunskap eller är rent ut sagt farlig för personen och då är det viktigt att ha ett 
starkt integritetsskydd, och denna data inte sprids hur som helst eller går att spåra till 
individen i fråga. Exempelvis om information som kan spåras till en individ och hamnar i fel 
händer så kan det ses som ett intrång på den personliga integriteten. 
  
Även om någon allmänt accepterad definition av personlig integritet ej fastställts eller 
spikats i lagstiftningen så uttalar sig Sveriges riksdag (Kommittédirektiv 2014:65) enligt 
följande: ”…kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som 
den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas”. 

1.8. Personuppgiftslagen (PUL) 

Svensk lag som trädde i kraft 1998, och vars syfte är att skydda människors personliga 
integritet vid behandling av personuppgifter, exempelvis genom olika former av lagring, 
bearbetning och registrering (Datainspektionen u.å.-a). 
  
Lagen kommer ersättas av GDPR när denne träder i kraft under 2018. 
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2. Introduktion 

Internet har vuxit till att inte enbart bli en del av våra liv, utan våra liv har även blivit en del 
av internet. Genom olika molntjänster har människor börjat ladda upp stora mängder privat 
data i molnet för att enkelt ha tillgång till den överallt, och populariteten hos olika 
streamingtjänster som Spotify och Netflix har revolutionerat hur media konsumeras 
(Rajaraman 2014). Molntjänster i sig är egentligen inget nytt fenomen, utan har funnits i 
olika former sedan åtminstone 1990-talet, när webmailtjänster som Hotmail var populära 
alternativ för den som ville ha en enkel, personlig och lättåtkomlig e-postadress. 
  
I takt med att tekniken blivit bättre, och internetuppkopplingar blivit snabbare och stabilare, 
har allt fler företag enligt Rajaraman (2014) börjat arbeta mer mot internet. För att 
effektivisera sitt arbete, har det därför blivit populärt bland företagen att hyra in externa 
system, så kallade molntjänster. Dessa molntjänster erbjuder lagring och datorkraft på ett 
för företagen kostnadseffektivt sätt gentemot byggandet av egna interna lösningar. 
Eftersom molntjänster används genom internet, innebär det även att data som lagras och 
behandlas även blir lättillgänglig, vilket kan innebära en effektivisering av anställdas arbeten, 
då de inte längre är knutna till fasta arbetsplatser, utan i teorin kan arbeta överallt där det 
finns en stabil internetuppkoppling att tillgå (Rajaraman 2014). 
  
Men när företag väljer att ta steget från interna datasystem till att börja lagra sina data i 
molnet så innebär det helt nya former av säkerhetsrisker. Den ökade tillgängligheten för 
behöriga användare innebär även i teorin att det finns ökad tillgänglighet även för obehöriga 
användare (Rajaraman 2014). 
  
Allt eftersom företagen kompletterar eller ersätter sina lokala system med externa 
molntjänster, har även behovet av en täckande lagstiftning ökat. 2016 beslutades det därför 
inom EU att det nuvarande direktivet Data Protection Directive (DPD) skulle ersättas med 
den mer omfattande General Data Protection Regulation (GDPR). 
  
GDPR, som träder i kraft i maj 2018, lägger stort fokus på att individen, datasubjektet, ska ha 
större kontroll över sin egna data. Detta innebär i praktiken att en privatperson ska 
informeras och godkänna när företag utväxlar information som berör denne. Individen ska 
även ha möjlighet att begära att bli utraderad ur register och databaser. 
  
Företagen har däremot större krav på sig att säkra den data de innehar och tillhandahåller, 
och all utväxling av data som sker företag emellan ska föregås av juridiskt bindande kontrakt 
som garanterar att data hanteras på ett säkert sätt. Ett företag som bryter mot GDPR:s 
föreskrifter eller på något sätt brister i hanteringen av data, riskerar att få betala enorma 
viten. 
  
I Sverige exploderade diskussionen kring molnlagring och säkerhet under 2017, när uppgifter 
kom att Transportstyrelsen outsourcat sin datahantering, med information som var 
säkerhetsklassad av skäl för rikets säkerhet, till företag som lagrade informationen i 
Östeuropa. Denna IT-skandal, som även ledde fram till vad som beskrivs som en politisk kris i 
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landet, var en konsekvens av att de lagar och regler gällande myndigheternas IT-säkerhet 
ignorerades av ansvariga hos Transportstyrelsen (Furusjö, 2017). 
  
Denna incident, kombinerat med kommande GDPR, har medfört att svenska myndigheter 
har börjat ge externa molntjänster, outsourcing och IT-säkerhet ett djupare fokus. 

2.1. Bakgrund 

Vi ämnade i vår studie att undersöka de möjligheter och problem som kan uppstå för 
myndigheter vid införandet och användandet av molntjänster, utifrån de förutsättningar 
som finns, exempelvis i samband med GDPR. Som utgångspunkt använde vi den rådande 
situationen på den regionen/landstinget vi varit i kontakt med under inledningsfasen av vårt 
uppsatsarbete. Enligt anställda på IT-avdelningens egen utsago, hade de över 90% av all 
information lagrad på lokala servrar som administreras av egen personal. Antalet servrar var 
så många, att de vi talat med inte vet exakt, men uppskattar att det rör sig om ett antal på 
mellan 500 och 1000 separata servrar.  
 
Den stora mängden servrar innebar en hel del problem, där exempel som togs upp var att 
mängden data är svår att greppa och organisera. Eftersom exempelvis de olika 
vårdavdelningarna på det lokala sjukhuset hade egna servrar och register som de arbetade 
med utifrån egna metoder, blev det svårt att informationsklassificera all data under 
förberedelsen till GDPR. Detta innebar en stor arbetsbörda för verksamheten.  
  
För närvarande arbetar de med att informationsklassificera all information de har, där den 
graderas utifrån vilket säkerhetsbehov den har. Klassificeringen görs utifrån 
Personuppgiftslagen (PUL), men även utifrån den ännu hårdare Patientdatalagen. De 
tillhandahåller information som kräver ett högt integritetsskydd på individnivå och extra 
tydligt blir detta krav vid hanteringen av information som berör personer med skyddad 
identitet, där läckt information kan innebära en säkerhetsrisk för individen i fråga. Denna 
information hålls hemlig, så att den inte presenteras i exempelvis de gränssnitt som 
anställda arbetar med, men finns lagrad i regionens databas, vilket innebär att ett intrång 
skulle kunna resultera i informationsläckage. 
  
Enligt våra samtal med regionen/landstinget, så innebär inte en övergång från PUL till nya 
GDPR en särskilt stor förändring, då exempelvis deras patientjournalregister är undantagna 
från utraderingsmöjligheten, alltså att ett datasubjekt ska kunna be om att få känsliga data 
som berör hen raderade från ett system, vilket är en av de större förändringarna i GDPR. 
Däremot berörs de, liksom alla andra företag som arbetar med datalagring och kommer 
beröras av GDPR, av risken för stora skadeståndskrav vid inkorrekt eller otillräcklig 
säkerhetsställande av data, vilket är en skillnad från hur det ser ut idag med PUL, där 
liknande konsekvenser inte finns. 
  
Hos de IT-ansvariga som vi inledningsvis pratat med, finns det ett önskemål om att i större 
utsträckning förflytta systemen till externa molntjänster. Delvis för att detta innebär att data 
blir mer lättillgänglig för de som använder den, men även för att kringgå flera tekniska och 
organisatoriska problem som finns idag. Exempelvis finns det idag en problematik där olika 
hårdvara används, vilket i sin tur innebär att data inte alltid är tillgänglig i alla lägen. Ett 
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problem är att vid förändring av eller införskaffande av system, krävs ett rigoröst 
analysarbete, som vanligtvis tar omkring sex månader, vilket försvåras ytterligare av att de 
olika vårdavdelningarna arbetar med data på olika sätt. Detta organisatoriska problem skulle 
kunna minska menar man genom att samla data via en molntjänstleverantör. 

2.2. Syfte 

Syftet med vår uppsats var att undersöka de möjligheter samt den problematik som kan 
uppstå vid myndigheters användande av externa molntjänster. Det finns flera aspekter kring 
denna problematik, som kan vara av såväl teknisk som av juridisk art, i synnerhet när GDPR 
kommer träda i kraft inom EU under 2018. Resultatet av denna studie diskuteras sedan för 
att försöka skapa förståelse för hur önskvärt och hur möjlig en övergång från lokala servrar 
och tjänster till externa molntjänster är, utifrån de möjligheter och den problematik som vi 
kunnat finna och lyfta fram. 
  
Det finns därför även en tydlig målgrupp för vår studie, och det är de som arbetar med 
känsliga uppgifter, exempelvis IT-avdelningar på olika myndigheter som arbetar med, eller 
överväger att arbeta med molntjänster. Det kan även finnas ett intresse för aktörer inom 
privata sektorn som av olika skäl hanterar känsliga uppgifter, och kan vara intresserade av en 
ökad förståelse för vad en övergång till externa molntjänster kan innebära. 

2.3. Forskningsfrågor 

För att uppnå vårt syfte kommer följande forskningsfrågor (FF) besvarats på grund av 
efterföljande anledningar: 
  
FF1: Vad skapar användning av molntjänster för möjligheter och problematik för svenska 
landsting gentemot deras tidigare använda IT system? 
 
Molntjänster kanske inte är den nyaste teknologin inom datahantering idag, men 
landstingen tycks inte ha hoppat på trenden direkt. Det finns funderingar kring vad de kan 
bidra med till verksamheten samt vad för utmaningar de för med sig. Genom att studera 
tidigare forskning och undersöka de attityder och upplevelser kring molntjänster som finns 
hos landstingen idag hoppas vi på att kunna finna möjligheter och problematik som antingen 
tidigare forskning eller landsting ej övervägt eller reflekterat över, det vill säga en lucka 
mellan forskning och hur landstingen arbetar.  
  
FF2: Vad innebär det för landstingen att nyttja molntjänster och hur anpassar de 
verksamheten inför GDPR? 
  
Den nya dataförordningen GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Vad kommer lagen verkligen 
innebära? Vid en första anblick tycks GDPR vara skrämmande. Det tycks vara mycket nytt. 
Men vi är inte så säkra på att det verkligen innebär så mycket nyheter för Sveriges landsting. 
Genom att identifiera de viktigaste punkterna i GDPR och fråga några av Sveriges landsting 
kring deras tolkningar av GDPR hoppas vi kunna ge svar på detta. Eftersom landsting är egna 
entiteter tror vi att skillnaderna kan vara stora mellan dem kring vilka anpassningar som de 
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anser vara nödvändiga och tillräckliga för att förbereda sina verksamheter. Genom att tala 
med väl insatt personal hos landstingen avser vi att identifiera skillnader eller likheter i 
anpassningen. Dessa resultat kan förhoppningsvis vara till hjälp för övriga myndigheter att 
identifiera aspekter som de själva ej övervägt eller reflekterat över. 

2.4. Problematisering av forskningsfrågan 

Vår frågeställning var resultatet av en problematisering som innehåller flera faktorer. Vi kom 
i kontakt med den region/landsting vi hade inledande samtal med, och de var intresserade 
av både de olika säkerhetsproblemen möjligheterna kring användandet av molntjänster 
vilket tydligt anges i vår första frågeställning. Eftersom den nya Dataskyddsförordningen, 
GDPR, kommer under 2018, så ansåg vi att denna måste behandlas i denna uppsats för att 
kunna besvara detta ordentligt. Om det skulle visa sig att lagen sätter stopp för diverse 
implementationsmöjligheter kring molntjänster så är det viktigt att vi fångade upp dessa. 
Utan frågeställning kring GDPR hade vi lätt kunnat missa detta. Därför hängde våra 
frågeställningar ihop för att skapa en mer heltäckande bild av ämnet. 
  
Utifrån detta samtal och våra tidigare studier, så valde vi att bygga vår frågeställning på den 
juridiska djungel som GDPR innebär, och de krav på tekniska och säkerhetsmässiga lösningar 
som kommer ställas på svenska landsting (och andra myndigheter). 

2.5. Avgränsning och omfattning 

Den region/landsting vi hade vårt inledande samtal med, hade flera intresseområden kring 
säkerhet än just de juridiska, som exempelvis teknisk tillförlitlighet, teknisk prestanda, 
tillgänglighet och lagar och regler. Vi upplevde dock att uppsatsen skulle bli alldeles för bred 
och omfattande om vi skulle beröra alla dessa aspekter, och att vi även skulle få svårigheter 
att hålla en röd tråd genom hela uppsatsen.  
 
Våra forskningsfrågor och syfte berörde därför myndigheters nyttjande av molntjänster med 
speciellt fokus på hur lagar kan påverka detta. Även de aspekter som nämndes i föregående 
stycke kommer att behandlas men i mindre mån. Den lagen som var av störst intresse för oss 
var GDPR, och vi har därför valt att avgränsa oss till just hur landstingen upplevde att den 
nya lagen påverkade deras nyttjande och implementering av molntjänster gentemot tidigare 
lagstiftning. När det gällde molntjänster har vi avgränsat oss till externa molntjänster, och 
med det menar vi molntjänster där underhållet av infrastrukturen sköts av tredje part samt 
hårdvaran ligger utanför landstinget premisser.   
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3. Teori 

Vi var intresserade och ville veta mer om problematiken kring införande och användning av 
molntjänster inom ramen för svenska myndigheter. Detta gjorde vi genom att intervjua 
nyckelpersoner på IT-avdelningarna på olika svenska landsting. Som teoretisk grund för hur 
vi formulerar våra frågor, och hur vi kategoriserade våra svar, så har vi valt att använda TAM-
modellen, ett val som kommer beskrivas mer ingående i detta kapitel. 

3.1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Seuwou, Banissi och Ubakanma (2016) menar att olika former av teknologi är 
underutnyttjade i många organisationer vilket skapar massiva finansiella kostnader för 
organisationerna. Detta har lett många forskare in för att studera och försöka förklara detta i 
flera decennier vilket har resulterat i ett flertal modeller och teorier. Inom dessa teorier är 
begreppet användaracceptans central. Användaracceptans är enligt Seuwou et al. (2016) 
definierat som en användargrupps villighet att utnyttja informationsteknologi för att utföra 
en uppgift. Vidare så menar man att villigheten till att använda teknologin inte varierar 
nämnvärt från den faktiska användningen vilket betyder att användaracceptans är ett bra 
mått för att förstå hur den faktiska användningen kommer att se ut (Seuwou et al., 2016). 
 
För att försöka förstå på vilket sätt landstingen i Sverige förhåller sig till molntjänster 
kommer vi att använda en acceptansmodell. Det finns ett flertal olika acceptansmodeller 
som kan användas för att mäta användaracceptans (Seuwou et al., 2016). Den modellen som 
bäst passar vår undersökning är Technology Acceptance Model då den trots sin enkelhet är 
användbar för att förstå användaracceptans enligt Seuwou et al. (2016). 
  
Att investera i ny teknologi kan vara väldigt dyrt och många investeringar ger inte de resultat 
som önskades. En avgörande faktor bakom detta problem och vad som kan förklara varför 
en organisation investerar eller inte är huruvida teknologin accepteras av de som skall 
använda den. Det var med detta som bakgrund som TAM (se figur 1) utvecklades (Davis, 
Bagozzi & Warshaw, 1989). 
 

 
Figur 1: TAM (Davis et al., 1989) 
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TAM är en adaption av Theory Of Reasoned Action (TRA), vilket är en teori från psykologin 
som försöker förutse och förstå mänskligt agerande i en specifik situation utifrån hur 
personen avser att agera. I TAM har man anpassat denna teori för att specifikt förklara en 
individs acceptans av en teknologi (Davis et al., 1989). 
  
De två centrala begreppen i TAM för att förklara huruvida teknologin kommer att accepteras 
är upplevd användbarhet (Perceived Usefulness) och upplevd användarvänlighet (Perceived 
Ease of Use). Upplevd användbarhet definieras som den nytta man tror att en användning av 
teknologin ger och upplevd användarvänlighet är hur mycket ansträngning man tror det 
krävs för att utnyttja teknologin. 
  
Av dessa två variabler så är upplevd användbarhet den som i högst grad kommer påverka 
acceptansen (Davis & Viswanath, 2000). Dessa två uppfattningar av teknologin menar Davis 
et al. (1989) påverkas i sin tur av externa faktorer som till exempel kan organisatoriska 
förändringar som kommer från adaption av ny teknologi uppfattas som krävande vilket kan 
ge utslag på upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. 
  
Individens inställning till teknologin (Attitude Towards) är också relevant för acceptansen. 
Med individens inställning menar Davis et al. (1989) positiva och negativa känslor för 
användandet av teknologin. Individens inställning till teknologin påverkas till stor del av 
upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. 
  
Den sista faktorn som i TAM är relevant är avsiktlig användning (Behavioral Intention to 
Use). Avsiktlig användning är hur individen avser att använda teknologin (Davis et al., 1989). 
Avsiktlig användning påverkas av individens inställning till teknologin och hur pass 
användbar teknologin uppskattas vara. Davis et al. (1989) menar att den avsiktliga 
användningen är en förklarande faktor till hur teknologin kommer att användas sedan i 
verkligheten (Actual Use). Det vill säga ifall den kommer att användas eller ej. 
  
Dock är inte TAM helt okritiserad som metod för att studera användaracceptans. Mojtahed., 
Nunes., Peng. (2011) menar att modellen i sig har flera begränsningar. Författarna pekar på 
att TAM bara använder sig av väldigt få variabler kan vara begränsande då en individ eller 
organisations val att anamma en ny teknologi kan bero på fler faktorer än de TAM föreslår. 
Därför menar Mojtahed et al. (2011) att forskare som väljer att använda TAM som modell 
ofta får modifiera modellen med nya variabler och sammanband för att kunna besvara sina 
frågor och förklara kontexten i den organisation man vill studera. 
  
Men samtidigt som det finns begränsningar i modellen så är den en välanvänd metod inom 
informatikforskning (Mojtahed et al., 2011) och de variabler som ingår i modellen är 
empiriskt bevisade att ha en inverkan på användaracceptans (Davis et al., 1989). 
  
Eftersom TAM visar sig vara en väldigt grundläggande modell och det finns många 
vidareutvecklingar och variationer på grundmodellen. Ett exempel är att enligt Davis och 
Viswanath (2000) är uppskattad användbarhet den viktigaste komponent för att mäta 
acceptans av teknologi. En uppdatering av modellen gjordes, TAM2 (se figur 2). Den andra 
versionen av TAM skapades således med huvudsyfte att bättre kunna förklara vad som 
påverkar hur personer uppskattar användbarheten på ny teknologi. Davis och Viswanath 
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(2000) menar att om organisationer bättre kan förstå varför anställda använder eller inte 
använder IT-system så kan de lättare påverka sina anställda för att öka acceptansen. Fem 
nya variabler läggs till i TAM2 (se figur 2) för att bättre förstå den uppskattade 
användbarheten. De är subjektiv norm (Subjective Norm), profil (Image), relevans för jobb 
(Job Relevance), produktionskvalitet (Output Quality) och resultat (Result Demonstrability). 
  

 
Figur 2: TAM2 (Davis et al., 2000) 

  
Även om TAM2’s nya variabler inte är användbara i denna studie, så är dessa ett exempel på 
att TAM kan justeras för att fokusera på just det som aktuell studie kräver. Vi har gjort några 
justeringar av TAM för att bättre passa denna studie. Ett exempel är, likt TAM2, det större 
fokuset mot “Percieved Usefulness”. Vi kommer att diskutera våra ändringar mer ingående 
senare, under avsnittet 5.5. Vår användning av TAM. 
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4. Tidigare Forskning 

I detta kapitel kommer vi behandla den tidigare forskning som låg till grund för vår studie. 
Den tidigare forskning vi studerat innefattade GDPR och då främst de delar av lagen som var 
relevanta för studien, samt att vi mer ingående studerade vad som skrivits om molntjänsters 
funktionalitet, möjligheter och problematik.  

4.1. General Data Protection Regulation (GDPR) 

I april 2016 adopterade EU den nya lagstiftningen där det bestämdes att den skall börja gälla 
den 25 maj 2018 (Wolters 2017). Lagen berör begrepp som rör den personliga integriteten 
och försöker att ge mer makt till datasubjekten och harmonisera lagstiftningen inom detta 
område i EU:s medlemsländer. 
 GDPR ska tillämpas på behandling av personuppgifter för organisationer som agerar inom 
EU eller behandlar personuppgifter från invånare inom EU ([GDPR], 2016/679, article 2). 
Personuppgifter definierar GDPR som data som kan identifiera en viss person ([GDPR], 
2016/679, article 3). Med denna definition kan alltså mycket klassificeras som 
personuppgifter då det till exempel är möjligt att identifiera en person utifrån exempelvis en 
IP-adress eller ett fotografi. 
  
GDPR innefattar också hur behandling av personuppgifter bör gå till. Med behandling av 
personuppgifter menas det allt från insamling till läsning till radering och redigering av 
uppgifterna ([GDPR], 2016/679, article 4). I GDPR (2016/679, article 5) står det att det måste 
vara öppet och klart för datasubjekten hur uppgifterna kommer att behandlas. Vidare ska 
insamlingen av personliga uppgifter begränsas till det absolut nödvändiga för det specifika 
ändamål som insamlingen av uppgifterna har. GDPR (2016/679, article 5) lyfter även fram 
vikten av att personuppgifter ska vara lämpligt skyddade mot otillåten behandling och att 
även dataintegriteten ska ha ett visst skydd gentemot skador som kan ske via 
olyckshändelser. 
  
I GDPR (2016/679, article 6) så gås det igenom när en behandling av personuppgifter är okej 
att göra. Antingen ska datasubjektet ha gett sitt samtycke eller så ska behandlingen vara en 
del av ett avtal som redan skrivits. Det är även tillåtet om behandlingen är i allmänhetens 
intresse eller om det är en del av den personuppgiftsansvariges (juridiskt ansvarig individ 
eller institution) myndighetsutövning. 
  
Särskilda kategorier av personuppgifter som etniskt ursprung, sexuell läggning och uppgifter 
som enskilt kan avslöja ens identitet bör inte behandlas alls om det inte finns samtycke, ett 
behov av att skydda individens grundläggande intressen eller att behandlingen är för 
allmänhetens bästa ([GDPR], 2016/679, article 9). Det är upp till personuppgiftsansvarige att 
se till att både tekniska skyddsåtgärder och organisatoriska åtgärder finns på plats både 
innan behandling och under behandlingen av data för att skydda datasubjekten ([GDPR], 
2016/679, article 25). 
  
Det är möjligt enligt GDPR att överföra personuppgifter till internationella organisationer 
och länder utanför EU ifall det kan säkerhetsställas att kraven inom GDPR uppfylls ([GDPR], 
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2016/679, article 44). De krav som ställs vid överförandet ligger på flera nivåer. Ifall EU har 
bestämt i förhand att landet i fråga eller den internationella organisationen i fråga 
säkerhetsställer vad som fastslagits till som tillräcklig skyddsnivå så behövs inget extra 
tillstånd för överföring har personuppgifter ([GDPR], 2016/679, article 45). Ifall sådan 
bestämmelse saknas måste tillstånd krävas genom noggrann analys av de skyddsåtgärder 
som krävs, och att effektiva rättsmedel finns i landet informationen ska placeras i ([GDPR], 
2016/679, article 45). 
  
GDPR ger även rätten till datasubjekten att kräva information om hur hens data har 
behandlats samt att begära att se vilka personuppgifter som finns sparade ([GDPR], 
2016/679, article 13/14/15). Datasubjektet har också möjlighet att begära att ens personliga 
data raderas under förutsättning att vissa villkor uppfylls, som att data inte längre är 
nödvändig utifrån det syftet det först samlades inför ([GDPR], 2016/679, article 17). 
 
Om ett datasubjekt tar skada till följd av en överskridning gentemot GDPR, som att personlig 
information har läckt ut, har datasubjektet rätt till ersättning enligt GDPR (2016/679, article 
82). Utöver detta kan personuppgiftsansvarige få böta administrativa sanktionsavgifter som 
kan uppgå till €20 000 000 eller, om det rör sig om privata företag, 4% av företagets 
årsomsättning för föregående budgetår ([GDPR], 2016/679, article 83), beroende på vilken 
summa som blir högst. För offentliga myndigheter får varje medlemsstat själva avgöra hur 
stora administrativa sanktionsavgifterna ska vara, samt i vilka fall de ska användas ([GDPR], 
2016/679, article 58). Vid en incident där personuppgifter har på något vis läckt ut eller 
förstörts måste personuppgiftsansvarige rapportera incidenten till aktuell tillsynsmyndighet 
inte senare än 72 timmar ([GDPR], 2016/679, article 33). 

4.2. Informationsklassificering 

I samband med att svenska landsting förbereder anpassningen av sina IT-system efter GDPR, 
har de även arbetat med att informationsklassa den information som hanteras. Med 
informationsklassificering menas att de graderar informationen efter en fyrgradig skala av 
hur stor negativ påverkan informationen skulle ha för individ, organisation eller rike om den 
läckte ut, förlorades, modifierades eller fick begränsad tillgänglighet. Vad för betydelse och 
funktion denna data har för verksamheten ska också behandlas enligt Oscarson (2009). 
Skalan har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och har 
följande konsekvensnivåer (Andersson et al., 2011). 
 

 0 - Försumbara konsekvenser är om information som skulle orsaka ingen eller ytterst 
liten skada om den läcker ut, modifieras, förloras eller blir otillgänglig 

 

 1 - Måttliga konsekvenser är om information som skulle orsaka måttlig skada om den 
läcker ut, modifieras, förloras eller blir otillgänglig 

 

 2 - Betydande konsekvenser är om information som skulle orsaka betydande skada 
om den läcker ut, modifieras, förloras eller blir otillgänglig 

 

 3 - Allvarliga konsekvenser är om information som skulle orsaka allvarlig skada om 
den läcker ut, modifieras, förloras eller blir otillgänglig    
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4.3. Molnet 

För att bättre kunna förstå varför en organisation vill utnyttja molntjänster eller inte behöver 
vi en bättre förståelse vad en molntjänst är. Molnet är en växande typ av datoranvändning 
enligt Paquette, Jaeger och Wilson (2010) där användningen sker via stora datacentraler som 
tillhandahåller tjänster för alla möjliga typer av datoranvändning. Rajaraman (2014) menar 
att det finns fem unika karaktäristiska drag för molnet. 
  

 En kund hos en molntjänstleverantör ska kunna utnyttja de tjänster som avsetts som 
beräkningskraft, lagringsutrymme eller applikationer utan mänsklig kontakt 
(Rajaraman, 2014). 

  

 Molnet ska kunna nås närsomhelst från varsomhelst med en vanlig enhet som kan ta 
sig ut på internet (Rajaraman, 2014). 

  

 Datorkraften som behövs för att utföra en uppgift kommer inte från en enskild källa 
utan består av ett nätverk av hårdvara som tillsammans utför tjänsten. Hårdvaran 
som utnyttjas delas av andra användare och den datorkraft eller det lagringsutrymme 
som krävs av en viss användare fördelas skalenligt automatiskt utifrån behoven för 
att utföra en uppgift (Rajaraman, 2014). 

  

 Då den datorkraft som kunden behöver tilldelas elastiskt så kan kraften anpassas 
efter kundens skiftande behov. Så från kunden synvinkel verkar molntjänsten ha 
oändliga resurser och kostnaden är balanserad med den grad kunden nyttjar tjänsten 
(Rajaraman, 2014). 

  

 Molntjänster är adaptiva då de automatiskt tilldelar den datorkraft som behövs vilket 
också medför att en stor transparens gällande kostnader. Detta eftersom resurserna 
som behövs ges efter behov innebär det också att de är mätbara (Rajaraman 2014). 

  
Det finns tre olika huvudtjänster som brukar levereras av molntjänstleverantören. Enligt 
Rajaraman (2014) är dessa tre: 
  

 Infastructure as a Service (IaaS) 

 Platform as a Service (PaaS) 

 Software as a Service (SaaS) 
  
IaaS innebär att kunden hyr ut sina datacenter, alltså hårdvaran och kommunikativa 
infrastrukturen mellan hårdvaran. Sedan tillåts kunden att applicera sin egen mjukvara i 
molntjänstleverantörens infrastruktur. Även i dessa fall kommer datorkraften på hårdvaran 
delas mellan flera kunder. PaaS innebär att utöver hårdvaran och infrastrukturen så 
tillhandahålls en del mjukvara som operativsystem eller stöd för utvalda 
programmeringsspråk utifrån kundens önskemål. Man tillhandahåller alltså utöver 
hårdvaran en specifik plattform som kunden sedan direkt kan börja utveckla på. SaaS är 
enkelt en färdigutvecklad applikation som körs på molnet som tillåter många användare att 
nyttja tjänsten samtidigt. 
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Utöver de tjänster som kan levereras finns det olika typer av moln som skiljs åt hur 
distribueras och hur de nås av användaren. Rajaraman (2014) nämner fyra olika typer som 
nämligen, publikt moln, privat moln, gemensamma moln och hybridmoln. 
Ett publikt moln finns utrustningen och mjukvaran som krävs för tjänsten hos molnet 
leverantören. Det är även molntjänstleverantören som driver molnet. I denna typ delas 
tjänsten av flera kunder samtidigt. 
  
Ett privat moln är då infrastrukturen för tjänsten finns till för en enskild organisation. Ofta 
kan infrastrukturen finnas inom organisationen som använder den men kan också drivas av 
en tredjepartsleverantör. Den viktiga delen att nämna här är att bara en organisation 
kommer använda infrastrukturen, medan underhållet kan bedrivas av organisationen ifråga 
eller av en tredje part. 
  
I gemensamma moln så är molninfrastrukturen delad, men mellan specifika organisationer. 
Det kan till exempel vara ett antal myndigheter. På samma sätt som med privata moln kan 
tjänsten drivas av de organisationer som delar på molnets resurser, men kan även drivas av 
en inhyrd tredjepartsleverantör. 
  
Hybridmoln är kombinationer av ovan nämnda typer. Delar av organisationens IT-system kan 
till exempel vara på ett publikt moln, medan mer känsliga delar tillhandahålls via i ett privat 
moln. För att det inte ska kunna klassificeras som två separata moln, så ska det samtidigt 
finnas en koppling mellan de två molntyperna. 

4.4. Molntjänster - möjligheter och utmaningar 

Användandet av molntjänster innebär en stor förändring i hur data hanteras och medför 
därmed många nya möjligheter, men även en stor mängd utmaningar, för att kunna 
realisera datahanteringen. Eysenbach, Mork, Kimura, Reynolds, Lai och Kuo (2011) menar att 
det går att dela in dessa möjligheter och utmaningar i fyra aspekter; hanterings- 
/ledningsaspekter (management), tekniska aspekter, säkerhetsaspekter och legala aspekter. 
 

4.4.1. Hanterings-/ ledningsaspekter (management) 
Det finns flertalet positiva aspekter ur ett management-synsätt på molntjänster. Enligt 
Chatman (2010) minskar tiden för framtagning och implementation av nya system avsevärt, 
då dessa helt enkelt kan placeras ute i molnet. Molntjänster ger organisationen möjlighet att 
expandera sin datakapacitet utan att utvärdera och köpa ny mjuk-/hårdvara. Istället betalar 
organisationen utefter faktiskt användning, vilket även minskar behovet att IT-personal 
(Eysenbach et al., 2011), (Rajaraman, 2014). Jämfört med lokal lagring bidrar molntjänster 
därför med att organisationen till lägre kostnad kan expandera sin datakapacitet. 
  
Dessa faktorer passar perfekt ihop med krav inom sjukvård att snabbt kunna implementera 
nya system för att hantera till exempel ett utbrott av en ny sjukdom eller distribution av ett 
nytt vaccin (Chatman, 2010). Molntjänster erbjuder både snabb och flexibel förändring och 
utveckling, i och med att organisationens infrastruktur inte behöver justeras för att applicera 
nödvändiga förändringar (Eysenbach et al., 2011). Molntjänster är även enkla att använda 
som backup av data, samt att det är lättare att återställa förlorade data på grund av molnets 
infrastruktur där data lagras på flera servrar (Rajaraman, 2014). 
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Även om bra möjligheter så finns det problem som kan sätta stopp för implementering av 
dessa tjänster. Eysenbach et al. (2011) nämner att det kan vara svårt att veta hur medgörlig 
en molntjänstleverantör kommer att vara. Det kan vara svårt att veta om de är villiga att 
justera sin egen verksamhet tillräcklig mycket för att kunna uppfylla alla de krav och 
önskemål som ställs emot dem. Al Nuaimi, Alshamsi, Mohamed, N och Al-Jaroodi, (2015) 
anser att implementation av molntjänster också kan innebära en mycket stor organisatorisk 
utmaning, exempelvis förändringar av arbetsrutiner eller vid brist på kunskap. Sådana typer 
av förändringar kan ta lång tid för en verksamhet att anpassa sig till då det ofta finns 
etablerade organisationskulturella idéer om hur data ska behandlas och delas (Eysenbach et 
al., 2011). 
  

4.4.2. Tekniska aspekter 
De minskade kraven på infrastruktur inom organisationen som molntjänster bidrar med, 
innebär att mindre avdelningar eller organisationer ges en större möjlighet att utveckla sin 
IT-användning, eftersom bördan kring datahantering förflyttas till en tredje part (Eysenbach 
et al., 2011). Även om det kanske märks tydligast på mindre organisationer så är det givetvis 
en stor möjlighet även för större organisationer att anamma. 
  
För att kunna ta det steget så finns det en del tekniska frågetecken som behöver redas ut 
innan en eventuell övergång mot molntjänster, och här följer ett urval av dessa aspekter. 
Stora krav ställs på molntjänstleverantörerna att kunna leverera vad de lovar och vad 
kunderna önskar. Det finns stor konkurrens inom moln-branschen och risken finns att 
leverantörer lovar för mycket för att locka eventuella kunder, detta riskerar att bidra med 
oförutsägbar prestanda (Eysenbach et al., 2011). 
  
Ett annat problem med att migrera till en molntjänstleverantör är att du ”låser in” din data 
till denna leverantören och det kan vara krångligt om du vill migrera data till en egen 
databas eller annan molntjänstleverantör (Eysenbach et al., 2011). Detta problem är dock en 
av de viktigare förändringarna som GDPR avser att lösa då enkel dataportabilitet är ett krav 
som ställs av lagen. 
  
Molntjänster kräver internetuppkoppling och konstant kontakt med molnet, annars tappas 
åtkomsten till behövda data (Rajaraman, 2014). Vid nedladdning av stora filer är även 
bandbredden en viktig faktor att behandla då det riskerar att gå väldigt långsamt (Eysenbach 
et al., 2011). Om det uppstår buggar i systemet kan det även bli svårare att behandla dessa 
då problemet hamnar hos molntjänstleverantören och inte lokalt, och du blir därmed 
beroende av deras vilja att lösa problemet (Eysenbach et al., 2011). 
  

4.4.3. Säkerhetsaspekter 
Säkerhet är ett stort orosmoment kring molntjänster. Eysenbach et al. (2011) anser dock att 
säkerheten nödvändigtvis inte behöver kompromissas om man använder sig av en stor 
molntjänstleverantör, till exempel Microsoft. Att förändra säkerhetsaspekter i en 
infrastruktur är dyrt. I och med leverantörens stora storlek så kan de implementera 
säkerhetsuppgraderingar på stor skala och på det sättet blir uppgraderingen billigare för 
användarna, vilket de kanske inte ens hade haft råd att implementera själva. 
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Det finns många utmaningar när det kommer till säkerhet. Kan en 
molntjänstleverantörgarantera att data hålls separat mellan kunder? Exempelvis så kan en 
användare radera något ur en databas som tillhandahålls via en molntjänst. Likt en hårddisk 
så gör detta raderad data otillgänglig, men den finns fortfarande kvar. Detta innebär därför 
att data blir otillgänglig för användaren, men raderade data finns kvar hos 
molntjänstleverantören (Eysenbach et al., 2011). Det hade varit troligt varit mycket känsligt 
om en molntjänstleverantörskulle råka läcka raderade data. I och med att infrastrukturen 
ofta delas finns risken att obehöriga kan komma åt och avlyssna den data som är lagrad 
(Rajaraman, 2014). 
  
Vid användning av tjänsterna gör man sig beroende av tredje part, och vad händer då ifall 
leverantören slutar med sina tjänster vid till exempel konkurs (Rajaraman, 2014)? 
  
Stark kryptering är en mycket viktig säkerhetsaspekt och även hantering av dessa nycklar 
(Eysenbach et al., 2011). Det är alltså viktigt att från molntjänstleverantörens sida erbjuda 
ett starkt krypteringsskydd för att från användarnas sida vara försiktiga och skydda sina 
nycklar från ej önskvärda gäster. 
  

4.4.4. Legala aspekter 
Molntjänstleverantörerna har en stor roll vid säkerhetsställande kring legala aspekter. 
Genom att molntjänstleverantörerna implementerar tydliga policys och arbetssätt kan det 
underlätta för användare att förhålla sig till de utmaningar de ställs inför. Det kan kanske 
låta som ett önsketänkande men många molntjänstleverantörer är beslutna att utveckla 
tydliga policys och arbetssätt för att skydda sina kunder och dess data (Eysenbach et al., 
2011). 
  
Molntjänster skapar stora möjligheter kring databehandling för organisationer, men tyvärr 
är det inte bara att implementera önskvärda förändringar.  Du måste förhålla dig till lagar 
som kan sätta stopp för de förändringar som hade kunnat utveckla din organisation. 
Exempel på detta kan vara GDPR som vi behandlat tidigare (se 4.1.). En organisation kan 
riskera stora böter om lagförändringarna som kommer införas under GDPR misslyckas att 
uppfyllas. Kan organisationen garantera att uppfylla alla dessa krav vid användning av 
molnlagring eller är de en för stor risk? Det är ett exempel på en fråga som organisationen 
måste ta ställning till. 
  
Ett annat problem kan vara att molntjänster är decentraliserade och de olika datacenter som 
molnet består av kan finnas på olika platser världen över. Detta kan medföra varierande 
lagtolkningar och det kan vara otydligt vilka länders lagar som bör beaktas vid 
implementation och användning av molntjänsten. För att möjliggöra detta under GDPR så 
krävs det skriftliga kontrakt med leverantörerna av de molntjänster som ska bearbeta 
känsliga data där de garanterar att data hanteras i enlighet med lagen (Wolters, 2017). Detta 
kan möjligtvis ses som en svaghet i GDPR, då innehållet i dessa kontrakt står utanför GDPR, 
och istället utgår från nationella lagar i fråga om juridisk validitet och tolkning. Vad detta 
innebär i praktiken är tyvärr svårt att förutse innan lagen träder i kraft. 
  
Det finns även en risk att de stater som data behandlas i kan önska ta del av information från 
molnet (Rajaraman, 2014). Det är aspekt som bör kontrolleras med molntjänstleverantören. 
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4.4.5. Övrigt 
Vujin och Milenkovic (2012) tar även upp några aspekter ur en kommunikationssynpunkt 
mellan vård och patient. Användning av molnlagring kan innebära snabbare kommunikation 
med patienter kring deras sjukvård, symptom eller liknande. Det gör det även lättare att på 
distans skapa en mer interaktiv sjukvård, då de på distans kan kommunicera eller att snabbt 
fylla i uppgifter kring utveckling av symptom eller behandling. Det kan även ge patienterna 
tillgång till information kring dem själva vilket kan bidra att de blir mer aktiva medhjälpare i 
sin egen behandling.  
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5. Metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar (se 2.3.) så valde vi att undersöka tidigare 
forskning av ämnet och sedan göra en kvalitativ undersökning på svenska landsting. Målet 
med undersökningen var att se vad tidigare forskning har kommit fram till, och som vi kunde 
relatera till våra frågeställningar. Vi hade som syfte med vår kvalitativa undersökning att 
besvara våra frågeställningar genom att beskriva vilka motiv landstingen hade när de valde 
att lägga ut sina system på externa molntjänster. Här nedan beskrivs mer ingående hur både 
den kvalitativa undersökningen och undersökningen av tidigare forskning har gått till. 

5.1. Hur vi undersökte tidigare forskning 

Vår undersökning av tidigare forskning liknade i stora drag en litteraturstudie, men i mycket 
mindre omfattning, och Oates (2006) menar att en litteraturstudie kan ge en begreppsram 
att förhålla sig till och kan visa relevans för den egna studien. Vi använde därför vår 
undersökning som underlag för att få mer kunskap kring molntjänster och hur användandet 
av dessa kan se ut, samt de risker implementation och användande kan medföra. Vidare så 
hittade vi vår teori som ligger grund för vår studie genom att läsa litteratur om 
teknologiacceptansmodeller. Med detta har vår undersökning varit en integrerad del av 
arbetet med att besvara våra forskningsfrågor. 
  
För att finna relevant litteratur så har sökningar med hjälp av specifika sökord som relaterat 
till vår undersökning gjorts i PRIMO, Google Scholar, samt Googles vanliga sökmotor. PRIMO 
och Google Scholar har varit till stor hjälp att hitta vetenskapligt granskade artiklar eftersom 
det finns möjlighet att sortera resultaten efter just detta. Google har varit bra då vi kunnat 
använda den för att hitta definitioner av specifika ord vi använt samt hitta källmaterial till 
lagar vi skriver om. 
  
Utöver detta har även vetenskapliga artiklar hittats med hjälp av Google, och i dessa fall har 
vi sedan kontrollerat artiklarna med hjälp av PRIMO för att säkerställa att de är vetenskapligt 
granskade. De sökord vi använde var TAM, Technology Acceptance Model, qualitative, cloud, 
cloud computing, GDPR, General Data Protection Regulation, implementation, E-governance, 
healthcare, health data, data management och organizational. Att använda sökord som 
dessa har gett bra resultat för att hitta artiklar enskilda ämnen som TAM, molnet och GDPR, 
men genom att kombinera sökorden så har vi även hittat artiklar med mer riktat innehåll 
mot våra frågeställningar och teorianvändning. Exempel på kombinationer som vi gjort är 
qualitative tam, Cloud Computing implementation healthcare, cloud computing GDPR, GDPR 
e-governance och cloud computing organizational implementation. 
  
När vi väl gjort en sökning och fått fram resultat med artiklar, vilket ofta har varit väldigt 
många, så har vi fått göra ett urval av de artiklarna som hittades. Först efter sökningen 
sorteras artiklar bort utifrån titel, där vi snabbt kunnat avgöra om artikeln är relevant eller 
inte. Med relevant menar vi om vi kan relatera artikeln till vår uppsats och molntjänster 
inom landsting och lagar kring det. I de artiklar som har varit kvar efter den inledande 
sorteringen har vi läst nyckelord och sammanfattning. Har vi då funnit artiklarna relevanta 
efter detta så har vi gjort en noggrannare läsning av innehållet och då kunnat välja ut de 
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mest användbara för oss i denna studie. Artiklarna vi använt är således de artiklar som har 
gått igenom dessa steg och bedömts av oss att vara relevanta för ämnet och användbara för 
att hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. 

5.2. Hur vi använder tidigare forskning 

Då denna uppsats är uppbyggd med hjälp av en kvalitativ studie användes den tidigare 
forskningen i både analys och diskussion för att påpeka likheter eller skillnader mellan de 
svar vi fått under intervjuerna jämfört med den tidigare forskningen. Dessa jämförelser 
användes för att under analysen styrka de påståenden som de intervjuade gör och i 
diskussionen bidra med ett material att reflektera över och påpeka variationer mellan 
resultat. 

5.3. Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer med olika 
nyckelpersoner som arbetar med IT-ansvar på olika landsting. För att besvara studiens 
frågeställningar har exempelfrågor utformats för att skapa en grund att basera intervjuerna 
på. Dessa frågor har skrivits med utgångspunkt i de olika modellkomponenter vi har i vår 
teori, vilka vi beskriver mer ingående nedan. 
  
Som vi skrev i bakgrunden (se 2.1.) så har vi under arbetets gång haft kontakt med IT-
personal hos en region/landsting, och därigenom få tillgång till epostadresser till personer på 
tolv andra landsting. Genom en kort presentation av ämnet till dessa kontaktpersoner har de 
fått avgöra om de själva är relevanta att intervjua eller kontakt med någon annan person på 
landstinget är mer fördelaktigt. De känner sin egen organisation bättre än oss och vår 
förhoppning är att de kan guida oss till rätt person. 
 
Urvalet var alltså ett ändamålsenligt urval, då vi riktade vår förfrågan mot personer som vi 
visste på förhand skulle kunna bidra med godtyckliga svar, och där de som besvarade vår 
förfrågan och hade tid och intresse att delta under uppsatstiden således blev intervjuade. 
Anledningen till detta var att vi var intresserade av att komma i kontakt med personer 
insatta i ämnet och som kunde bidra med information av värde (Oates, 2006). 
 
Genom detta tillvägagångsätt fick vi kontakt med fem informanter på totalt fyra olika 
landsting. Dessa landsting var utspridda över hela Sverige, ett i Norrland, två i Svealand, och 
ett i Götaland. Tre av de intervjuade var IT-säkerhetsansvariga, en var IT-arkitekt, och den 
femte var informationssäkerhetsansvarig med en mer övergripande roll som även sträckte 
sig utanför IT-avdelningen. 
  
Som vi skrev i vår teoridel (se 3.1.), så använde vi oss av Technology Acceptance Model 
(TAM) som teoretisk grund att arbeta utifrån när vi gjorde denna studie. Enligt Hoppe, 
Steinhueser och Vogelsang (2013) används vanligtvis TAM främst vid kvantitativ forskning, 
vilket även är den dominanta metoden generellt inom informatikforskning. Faktum är att ett 
flertal av de metastudier som gjorts kring TAM inte ens övervägt möjligheten att utgå från 
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teorin vid kvalitativ forskning, utan har enbart fokuserat på användningsområden inom 
kvantitativ forskning. 
  
Det finns dock enligt Hoppe et al. (2013) fördelar med att bedriva en kvalitativ studie med 
TAM som teoretisk modell. Författarna kunde identifiera acceptansfaktorer som de kunde 
lyfta fram vid deras egna kvalitativa forskning som annars förbisågs vid kvantitativ forskning, 
som exempelvis faktorer som berör de intervjuades uppfattning som påverkar deras 
acceptans av ny teknologi. 
 
Vi har utformat en intervjumall utifrån de modellkomponenter vi använder i vår TAM-modell 
(se bilaga 1), som vi under våra semistrukturerade intervjuer baserat våra frågor på. 
Uttalanden vi fått från informanterna har sedan kategoriserats utifrån 
modellkomponenterna, vilket beskrivs mer ingående under Analysmetod (se 5.5.).  

5.4. Etiskt ställningstagande 

Vi har valt att anonymisera de personer vi intervjuat. Detta innebär att vi inte publicerat 
deras namn, eller annan information som riskerar att röja deras identiteter. Vi har inte heller 
namngett de landsting de arbetar på, och som vi baserat vår analys på, eftersom antalet 
kontaktade landsting var få och därför kunnat leda till identifikation. 
  
Anledningen till detta är intervjuernas natur. Vissa saker som är sagda kan uppfattas som 
känsliga, och samtidigt som dessa uppgifter, likt andra mindre känsliga uppgifter som vi fått 
ta del av, kommer hjälpa oss i vår studie, så kan de även innebära en teoretisk risk för den 
intervjuade. 
 
Vi har intervjuat personer för vårt datamaterial som jobbar inom både landsting och 
regioner. Vi kommer dock i vår analys och diskussionsdel att kalla alla för landsting, delvis för 
att bevara anonymiteten, men även då regioner, valt namn till trots, formellt fortfarande kan 
ses som landsting enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2017). 

5.5. Analysmetod 

Vi avsåg i denna studie att följa vad Oates (2006) föreslår kring analys av kvalitativa data. Där 
föreslås att allt material från datainsamlingen läses igenom för att identifiera tre 
huvudteman i materialet: 

 
1. Irrelevanta delar för forskningens syfte. 
2. Generell information som kan används för att beskriva kontext. 
3. Relevant information för forskningsfrågan. 

  
Genom att identifiera delarna i datamaterialet som har med det två första punkterna att 
göra blev det lättare att navigera datamaterialet för att finna det mest intressanta från 
intervjuerna, relevant information för forskningsfrågan. Den relevanta information som 
fanns i materialet antecknades och kategoriserades. Kategorisering kan enligt Oates (2006) 
göras utifrån två principer, genom användning av en existerande teori eller kategorier som 
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observeras i datamaterialet. Vi använde oss för studien anpassad variation av TAM (se 5.6.), 
där varje ”komponent” representerade en egen kategori (se figur 3). Genom denna 
kategorisering skapades en navigerbar överblick av datamaterialet för jämförelse av 
attityder, problem och möjligheter kring användning av molntjänster och anpassning till 
GDPR inom de behandlade landstingen. Information som tagits fram och kategoriserats 
utifrån punkt tre, enligt det som blir relevant i vår modell, var den bas som analysen 
grundats på och har behandlats under det avsnitt som behandlar en specifik datapunkts 
komponent (se underkapitel i 6.). Det som hittats som stämmer in under punkt 2 har använts 
just för att beskriva kontext. 
 
När vi transkriberade intervjuerna så valde vi att ha dessa så detaljerade som möjligt, vilket 
innebar att stakningar, upprepningar och andra ljud som görs vid konversation även 
transkriberades. Detta gjordes för att efter intervjun var avslutad kunna gå tillbaka och se 
hur informanten reagerade på frågor och till exempel hur säkra eller osäkra de var på sina 
svar. Dessa har dock skalats bort när vi citerar i analysen utifrån transkriberingen, utom i de 
fall där de kan stärka citatet genom att påvisa känslor, som till exempel osäkerhet. 

5.6. Vår användning av TAM 

Under vår teoridel så lyfte vi fram den kritik som finns riktad mot TAM, och vi diskuterade 
även utvidgade former av modellen, som exempelvis TAM2. Vi har valt att utgå ifrån 
originalversionen av TAM, vilket är av flera olika anledningar. 
  
Till att börja med så är TAM, sin kritik till trots, en adekvat modell för att studera 
teknologiacceptans, och den har använts med framgång i många år. Att vi inte väljer att 
använda någon av de utvidgade modellerna beror på att dessa fokuserar på faktorer hos 
individen, som exempelvis ålder, kön eller förkunskaper, som kan ha inverkan på hur de 
accepterar teknologi. Dessa faktorer är något vi inte är intresserade av att undersöka, då vi 
genom intervjuer med nyckelpersoner inom landstingen avser förstå teknologiacceptans på 
en organisatorisk nivå och inte på individnivå. 
  
Av dessa anledningar har vi valt att hålla vår teori så enkel som möjligt, och därför utgått 
från TAM, med ett litet förtydligande kring hur vi ser lagar och regler som en extern variabel 
med stor påverkan på acceptansen. 
  
Vi har även valt att ta utelämna sambanden mellan lagar och regler (externa variabler) och 
upplevd användarvänlighet, samt sambandet mellan användarvänligheten och den upplevda 
användbarheten (se figur 3). Anledningen till detta var för att vi ansåg att tolkningen av lagar 
och regler inte har någon inverkan på hur användarvänlig en tjänst uppfattas vara eftersom 
användarvänlighet berör aspekter som svårighetsgrad på systemet, kompetenskrav, design 
av grafiskt gränssnitt och så vidare. Eftersom användarvänlighet inte påverkas av lagar och 
regler så skulle vi inte få in någon data om ett sådant samband, och detta medförde även att 
användarvänlighetens inverkan på användbarheten inte låg i fokus för oss. Däremot var vi 
ändå intresserade av att se om användarvänligheten på något sätt påverkade inställningen 
till ett införande av ett nytt system, eftersom det kunde ha en betydande inverkan generellt 
på om en implementation var aktuell eller inte.   
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Figur 3: TAM-modellen justerad utifrån vår kontext 

5.7. Modellkomponenter 

Vi har här sammanställt de olika komponenterna i vår teori (se figur 3) för att tydliggöra vad 
de innebär i kontexten av vårt arbete.  
 

5.7.1. Lagar och regler (LR) 
Den här delen av vår teori innefattar de externa variabler, till exempel olika lagar som PUL 
och dess kommande ersättare GDPR som påverkar vilka säkerhetsåtgärder och eller andra 
krav som krävs för lagring och bearbetning av data.  
 

5.7.2. Upplevd användbarhet (UA) 
Med upplevd användbarhet menar vi vilken nytta landstingen ser med en användning av 
molntjänster är i jämförelse med lokala system som de driver internt, med egen eller inhyrd 
personal. 
 

5.7.3. Upplevd användarvänlighet (UV) 
Upplevd användarvänlighet berör svårighetsgraden vid användning av molntjänster. Med 
detta menar vi saker som systemets snabbhet och tillgänglighet, samt hur aspekter som dess 
gränssnitt påverkar användningen. 
 

5.7.4. Inställning till införande (ITI) 
Vad har man för attityder till molntjänster som teknologi inom kontexten för landstingen. 
Ses det som någonting positivt eller negativt att använda och införa molntjänster? 

 

5.7.5. Önskad användning (ÖA) 
Till vilken grad önskar man att använda molntjänster? Är det önskvärt att använda dem till 
alla typer av system eller finns det saker som bättre lämpar sig för molnet än andra? 
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5.7.6. Genomförbar lösning (GL) 
Vad är praktiskt möjligt att implementera? Hur går man tillväga för att implementera en 
molntjänst, finns de system och data som inte går att använda molntjänster där det skulle 
vara önskvärt. 

5.8. Samband 

Här har vi valt att beskriva de samband som finns mellan komponenterna (se figur 3), och 
hur de inverkar på varandra. 
  

5.8.1. Tolkning av lagar och regler (LR -> TL -> UA) 
Detta samband anser vi som extra viktigt att behandla i denna studie. Vad en lag innebär i 
denna situation är beroende på en tolkning av individen. När användbarheten av en ny 
lösning, i detta fall en övergång till molntjänster, ska diskuteras, så kommer individens 
tolkning av berörande lagar att påverka upplevelsen av den tilltänkta lösningens 
användbarhet. 
  

5.8.2. UA -> ITI 
Hur påverkar den upplevda användbarheten inställningen? Tanken är att desto mer 
användbara molntjänster upplevs att vara så kommer inställningen till teknologin påverkas 
positivt eller vice versa. 
  

5.8.3. UV -> ITI 
Detta samband visar hur den upplevda användarvänligheten påverkar inställningen till 
användandet och införandet av molntjänster. 
 

5.8.4. ITI -> UA -> ÖA 
Både inställning till införande och upplevd användbarhet bör påverka hur man önskar 
använda molntjänster. I detta samband bör uppskattad användbarhet påverka mer än 
inställningen på samma sätt som vi skrev om ovan i vårt teori-kapitel (se 3.1.) där vi beskrev 
TAM.  
 

5.8.5. ÖA -> GL 
Enligt TAM så förklaras faktiskt användande genom önskat användande. Vi använder samma 
samband, men vi tror att det kommer finnas en viss diskrepans mellan önskad användning 
och genomförbar lösning, då allt man vill nyttja molntjänster för kanske inte är praktiskt 
möjligt. 
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6. Analys 

I denna del av uppsatsen behandlas svaren vi fått under intervjuerna som har genomförts 
med personal inom landstingen. Analysen har delats upp i de olika komponenterna inom vår 
variant av TAM samt ifall de samband vi har hypotiserat mellan dem kan stärkas av svaren. 
 
Eftersom vi kategoriserade de svar vi fick under fördefinierade kategorier, där vi utgick från 
våra modellkomponenter (se 5.7.), så presenterar vi dem här under samma kategorier.   

6.1. Lagar och Regler 

Under de intervjuer som har förts har ett antal aspekter kring legalitet av eventuella 
teoretiska lösningar och övriga frågor samt orosmoment kring lagar berörts. De saker som 
har diskuterats är: 
 

 Böter vid bristande datasäkerhet. 

 Vilka nya regulationer innebär GDPR jämfört med PUL? 

 Är datasubjektets ökade kontroll över dess data relevant för landsting? 

 Vad anses vara en tillräckligt bra teknisk lösning kring datasäkerhet? 
 
Flera av dessa frågor, som var svåra att tolka och aningen subjektiva, behandlas i nästa 
avsnitt. Men böter var en ganska konkret aspekt av GDPR som oroade landstingen. Som 
tagits upp tidigare så kommer bötesbeloppet kunna uppgå i hela €20 000 000 (se 4.1.). Böter 
innebär att kraven som ställs i lagen måste efterföljas annars väntar kraftiga konsekvenser 
för organisationen. Även om det var en stor press, upplevdes det som en positiv förändring 
då införandet av lagen innebar att organisationen får viss ”bärhjälp” med anpassningen till 
GDPR. Det vill säga, tid avsattes för att behandla frågorna, riktlinjer sattes upp och liknande. 
PUL saknar viteskrav om riktlinjerna inte följs, vilket tyvärr betyder att det inte togs på lika 
stort allvar.  
 
”… vi är inte på nivå med PUL-kraven så att om vi nu vill försöka komma på GDPR-nivå då har 
vi en ganska stor resa att göra för vi glappar redan på PUL-nivå...” 
 
Till skillnad från avsaknaden av böter i PUL så bidrog hoten kring viteskrav i GDPR att 
frågorna kring dataskydd aktualiserades. 
 
”Tidigare så kunde datainspektionen komma och göra någon tillsyn, och göra någon 
anmärkning men det hände liksom inte så mycket mer därför så hade man inte så mycket, så 
stort fokus på de här frågorna. Nu är man ju rädd att samma sak händer men konsekvensen 
blir att man får stora böter istället då.” 
 
När vi ställde en fråga kring införandet av böter med GDPR så fick vi även svaret att ”… det är 
just därför som detta har blivit så uppmärksammat”. 
 
Men det var inte bara inom landstingen som frågan kring böter påverkade arbetet kring 
anpassning till GDPR och datasäkerhet överlag. Även leverantörerna av molntjänster måste 
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nu se till att följa krav kring dataskydd, vilket inte varit självklart tidigare. Detta sågs som en 
positiv förändring av det landsting som tog upp ämnet. 
 
“… det känns som om leverantörerna har ju insett vad dom behöver göra för att följa 
dataskyddsförordningen. Just nu känns det som att dom flesta faktiskt är på banan. Men går 
man tillbaka något år så fokuserade dom leverantörerna som levererade SaaS-tjänster så 
fokuserade dom väldigt mycket på att leverera bra tjänster och lite mindre på att skydda 
data i tjänsterna.” 
 
Genom att ta tag i frågan kring GDPR och anpassa sina produkter gentemot denna lag 
bemöter det till viss del den oro som Eysenbach et al. (2011) uttryckte kring 
molntjänstleverantörernas medgörlighet och anpassningsförmåga. 

6.2. Tolkning av lagar och regler 

Vi har skrivit om den oro som finns kring det viteskrav som GDPR ställer, men ett landsting 
uttryckte en mer osäker tanke kring relevansen av dessa. Enligt GDPR bestämmer det landet 
verksamheten är aktuell i vilken mån dess böter kommer att utfärdas mot offentlig sektor. 
Eftersom det är en skattefinansierad verksamhet så kanske inte eventuella viteskrav är lika 
stränga som när det berör verksamheter i den privata sektorn. “...kommer dom ställa 
viteskrav på oss när det är skattepengar vi pratar om...” Men eftersom lagen ännu inte trätt i 
kraft och några domar kring lagen ej gjorts ännu så är det svårt att svara på. 
 
Mycket annat inom GDPR är idag oklart. Landstingen vi talade med visste inte riktigt hur de 
skulle förhålla sig till alla förändringar, och exakt vad de innebär. En del av de frågor vi 
ställde till våra informanter på landstingen handlade om lagar och regler med ett speciellt 
fokus på vad GDPR innebär för just dem när det gäller användning av molntjänster. Fyra av 
informanterna menade att den nya lagstiftningen inte gör någon större skillnad för deras 
verksamhet, då de hanterar mycket patient- och persondata, vilka redan innan hade krav på 
liknande säkerhetsnivå som GDPR. Tre av informanterna sa till exempel: 
 
“Om man var på nivå med PUL, då blir det ett litet lyft på kravställningen jämfört med GDPR” 
 
“Det mesta som är nytt eller i GDPR har vi ändå behövt följa inom vård, inom hälsa sjukvård 
vi har haft, vi har ju tillexempel patientdatalagen då.” 
 
“Jag skulle inte säga att det är nåt jätterevolutionerande som GDPR kommer med det finns 
vissa konkreta nyheter och man förtydligar gällande lagstiftning på vissa punkter men det är 
egentligen inte så jättemycket nytt skulle jag säga” 
 
Tre av de informanter från landstingen uppgav att de redan har information som kan 
klassificeras som känslig ute i molnet och en av informanterna var osäker på hur det 
fungerade för dem. Likt Wolters (2017) så ansåg dessa personer att man genom 
avtalsskrivning med leverantörer kan säkerhetsställa att kraven kring GDPR följs.  
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En informant beskrev processen: 
 
“Vi har liksom en lång checklista som man går igenom. Som vi har en dialog med 
leverantören då. Lever ni upp till dem här kraven? Säger dom ja så vill vi ha det styrkt på 
olika sätt och så vill vi låsa fast det här i ett avtal. Så att ja, man kan använda molntjänster 
men man måste vara väldigt noggrann då med typen av data.” 
 
Samtidigt var kraven på säkerhet som lagar för med sig väldigt otydliga enligt våra 
informanter. Det är inte specificerat vilka tekniska skyddsåtgärder som är nödvändiga, 
menar informanterna. Detta menade de leder till att vad för säkerhetsåtgärder man bör 
vidta är en ren tolkningsfråga. Två informanter förklarade detta så här: 
 
“Ibland så bedömer man de här sakerna lite olika. Det hänger ihop med att lagen skriver 
aldrig ut vilken teknisk lösning som är tillräcklig, utan då skulle man behöva uppdatera lagen 
hela tiden, när olika tekniska lösningar tas fram” 
 
“Det är ju väldigt mycket upp till oss att tolka liksom vilka säkerhetsåtgärder är liksom 
rimliga i vårt arbete sådär. Det är inget som GDPR säger nåt om egentligen. Så det är liksom 
ett jättestort tolkningsarbete som behöver göras och det finns liksom inte så mycket att 
förhålla sig till. Datainspektionen har inte gett så många liksom riktlinjer och sådär gällande 
GDPR än. Så det är ju väldigt oklart” 
 
En annan oklarhet som framgick i en av de intervjuerna som gjordes handlade om hur 
dataintrång ska rapporteras. Enligt GDPR ska alla intrång i databaser rapporteras, men i 
dagsläget vet de ännu inte hur det ska göras.  
 
“Ska jag ringa? Ska jag maila? Vart ska jag skicka det? Vilken adress och hur ska jag göra, 
man vill ju, man bör göra på ett skyddat sätt då. Det går ju inte med ett vanligt mail liksom.” 
 
Landstingen vi talade med menade på att datasubjektets möjligheter till större kontroll av 
lagring av dess personliga uppgifter inte kommer påverka dem särskilt mycket. Eftersom en 
stor del av den data som lagras berör sjukvården så finns det andra lagar som står över 
GDPR. Som vi tog upp under tidigare forskning kring GDPR (se 4.1.) så måste vissa villkor 
uppfyllas för att nyttja utradering, till exempel att informationen ej längre är nödvändig. Det 
vill säga information kring vård av en individ måste sparas i till exempel journaler enlig övrig 
nationell lagstiftning, att radera data därifrån är ej tillåtet bara för att någon har det 
önskemålet. En informant förklarade det så här: 
 
“Om en patient vill ha behandling hos oss, då kan inte dom säga jag vill ha behandling men 
[...], jag vill inte att ni har något i journalen. Det fungerar inte så då finns det andra lagar 
som säger det då vi har rättighet, till och med skyldighet att journalföra det vi gör då” 

6.3. Upplevd användbarhet 

Vad vi kunnat urskilja var att användandet av molntjänster till stor grad påverkades av de 
lagar och regler som finns. Till exempel var några intervjuade landsting mer ovilliga till 
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införandet av molntjänster för att ersätta eller komplettera system som innehåller mer 
känslig information. En informant beskrev problemet så här:  
 
“Nackdelarna är ju som man säger, det är väl egentligen informationshantering. Det är de 
som är problemet för oss. Asså just med sekretessklassad information eller känslig 
information vi pratar om i så fall. Det är väl det lite grann som är problematiken, asså att vi 
inte kan lägga allting därute…” 
 
En av informanterna menade dock att GDPR kan underlätta implementationen av 
molntjänster då lagen ställer krav även på molntjänstleverantörerna, och inte enbart på 
landstingen som äger data. “GDPR är ju ändå en fördel, att den ställer krav på leverantörerna 
också...” 
 
Alla landsting vi intervjuade använde någon form av molntjänst i nuläget. Speciellt 
molntjänster av typen SaaS nämns och de menade på att en användning kan ge med sig 
fördelar som att underhållet av applikationerna görs av leverantören. Två av informanterna 
menade att delar av den interna IT-supporten man haft inom organisationen kan 
koncentrera sig mot andra delar tack vare SaaS-tjänster. Arbetsrutinsförändringar är även en 
av de förändringar kring managementaspekter som Eysenbach et al. (2014) menar att 
molntjänster bidrar med. Så här förklarade en av de intervjuade angående 
ordbehandlingsprogram och mailsystem: 
 
“den typen av system är det en jättefördel att använda det som molntjänster då på grund av 
att slippa all förvaltning och underhåll själva, slipper backuphantering, patchning av system. 
vår personal kan lägga den energin på att hjälpa andra system, dom system som stöttar vår 
verksamhet” 
 
En annan fördel med att använda molntjänster togs upp av flera av informanterna. De 
menade att den tekniska utvecklingen och nya appar som konstant utvecklas gjorde det 
svårt att upprätthålla en intern kompetens för att underhålla och utveckla egna sådana 
system. Inköp av system från extern part i form av molntjänster innebar att behov kring 
datalösningar kunde åtgärdas trots att det saknade kompetens på just det området inom 
organisationen. De sa så här om ämnet: 
 
“jag tror att det finns behov som vi inte riktigt kan täcka som vi själva ej kan tillgodose och så 
finns det en massa tjänster där ute som man gärna vill nyttja och då gör man det” 
 
“Men sen har du ju svårigheten där med å upprätthålla kompetensen för… eftersom det finns 
så många olika… typer av applikationer också... å system” 
 
Vad vi kunnat urskilja från intervjuerna angående användbarheten gällande molntjänster var 
att de medför organisatoriska förändringar. Antingen via frigörelse av kompetens, “vi vill vill 
ju använda molntjänster så mycket som möjligt för att just frigöra våra interna resurser som 
kan göra annat än och drifta system”, eller att som vi skrev tidigare, för att fylla den 
kompetensbrist som finns inom organisationen. Genom att omplacera kompetens eller fylla 
de luckor som finns med hjälp av externa tjänster så skapas nya möjligheter (eller 
utmaningar) som organisatoriskt måste bemötas. Eysenbach et al. (2011) och Rajaraman 



 

 30 

(2014) menar att molntjänsterna bidrar med minskat behov på IT-personal. Eysenbach et al. 
(2011) tar även upp att molntjänster minskar kraven på intern infrastruktur för 
datahantering. Detta var en stor möjlighet för landsting med begränsade mänskliga eller 
tekniska resurser. När tillfrågade om fördelar med molntjänsterna fick vi svar från just ett av 
de landstingen med bristande kompetenser, “Att man köper det som tjänst. Du får hela 
paketet...”. 

6.4. Upplevd användarvänlighet 

Användarvänligheten har varit svårare att undersöka och har även haft ett mindre fokus än 
de andra komponenterna i vår TAM-modell. Men vad vi kunnat se var att en informant 
menar att molntjänster är aningen långsammare. “de är lite långsammare än om man har en 
lokal installation på sin dator”. Här delade informanten alltså åsikt med Eysenbach et al. 
(2014) om att molntjänster riskerar att gå långsamt, men att det rör sig om en försumbar 
skillnad. 
 
En av de intervjuade upplevde att vårdtagare oftast var intresserade och värdesatte 
tillgängliga tjänster kring “egenvård”: 
 
“Nästan alla är ju mer nöjda om det finns tillgängligt och att det fungerar speciellt den där 
typen av tjänster man kan göra hemifrån som att boka tid och göra receptförnyelse och ta 
prover på sig själv den här typen av tjänster som är väldigt populärt nu för tiden.” 
 
Vujin och Milenkovic (2012) ansåg att användning av molntjänster kunde skapa mer 
interaktiv vård mellan patient och sjukvård, vilket detta var ett exempel på. Just för citatet 
ovan var vi inte helt säkra på om det rörde sig om molntjänster eller ej, men det illustrerar 
ändå den poäng som Vujin och Milenkovic (2012) framförde. 

6.5. Inställning till införande 

När det gällde de intervjuades attityder till att använda molntjänster inom landstinget så 
berörde de flesta frågan om var deras data faktiskt fysiskt befinner sig, samt frågor kring 
vem som kan ha åtkomst till den. Eftersom de inte kunde vara säkra på var deras data 
befinner sig så menade informanterna att det var svårt att kontrollera ifall någon utanför har 
åtkomst. Molntjänster kan ge en känsla av att man tappat kontrollen.  
 
Rajaraman (2014) uttrycker att det finns risk att om data behandlas i utlandet kan dessa 
länder ha intresse av att ta del av informationen och att det därför är viktigt att kontrollera 
tydligt med molntjänstleverantörerna hur deras process ser ut, så det är en välmotiverad oro 
landstingen har. Två av de intervjuade uttryckte sig så här om frågan: 
 
“...nackdelar är ju vi har ju inte 100 koll på datan själva och vet inte var datan befinner sig.  
[...] Mentalt känns det tryggare att vi vet att datan finns i vår datahall kan man säga” 
 
“Sen är de ju just den hära möjligheten och kontrollera, och göra egna granskningar... var 
ligger den här information som jag behöver just nu” 



 

 31 

En annan intervjuad pekade på problemet att molntjänstleverantören själv kan komma åt 
lagrade data: 
 
“molntjänster innebär det många gånger att en extern leverantör för tillgång till de här 
uppgifterna” 
 
Vi såg att den upplevda användbarheten påverkade inställningen som de intervjuade har till 
införandet. Två av de intervjuade såg molntjänster som något nödvändigt ont, där de 
föredragit lokala IT-lösningar, men på grund av organisatoriska anledningar inom egna 
landstinget och hos leverantörerna istället behövt öka fokus på molntjänster.  
 
“vissa leverantörer tillhandahåller ju bara molntjänster idag... att man har gått över till det 
helt och hållet”  
 
“vi ska ju helst ha det lokalt om det är känsliga personuppgifter och så” säger en informant, 
men som samtidigt upplever att “vi har behov som vi inte har liksom några egna tjänster för 
saker som inte kan tillgodoses via våra egna tjänster.” 
 
En av informanterna förhöll sig mer positiv till införande av molntjänster, då den upplevda 
användbarheten vägde tyngre än den minskade kontrollen. Hen förklarar: 
 
“vi vill ju använda molntjänster så mycket som möjligt för att just frigöra våra interna 
resurser” 
 
I avsnittet upplevd användbarhet togs det upp att inköp av molntjänster bidrog till minskad 
IT-bemanning. Alla landstingen vi intervjuade höll inte riktigt med om det, en av 
informanterna uttryckte att det snarare medförde en omfördelning från rent teknisk 
personal till anställda som var mer inriktade mot att identifiera och tillgodose kravställningar 
från organisationen.  
 
“vi har mycket intern kompetens på teknisk, alltså ganska djup teknisk nivå, och den behöver 
ju byta ut till mer kompetens som gör att vi kan beställa funktionalitet ur vad vilket typ av 
funktioner ska vi ha i våra system vilka system ska systemen kommunicera varandra istället 
för att vara nere och skruva på servrar” 
 
Det ska anmärkas att en molntjänst nödvändigtvis ej ansågs vara en mer önskvärd lösning än 
ett lokalt driftat system. Användning av molntjänst var snarare en möjlighet som kan uppstå 
om marknaden erbjuder någonting som matchar verksamhetens kravställning. 
Utgångspunkten är inte att använda en molntjänst, men en alternativ lösning. En av 
informanterna uttryckte det så här: 
 
“...vi ser inget egenvärde med att ha en molntjänst på det sättet vi kan lika gärna drifta det 
själva men sen så är det ju, är det någon som har en bra produkt, en bra tjänst, bra pris, bra 
tillförlitlighet, ja då kan det ju vara, då kan vi ta det som en molntjänst” 
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6.6. Önskad användning 

Flera av landstingen vi talade med uttryckte att molntjänster kunde bidra med utveckling av 
nya tjänster, vilket givetvis var någonting som de ville ta tillvara på. Ett av de landsting vi 
talat med upplevde problematik kring produktutveckling och innovation inom landstinget. 
För dem var det enklare och mer önskvärt att vända sig till externa leverantörer för att få 
inspiration eller lösningar på problem samt ta del av ny teknologi som kunde underlätta 
arbetet för organisation eller vårdtagare. Genom att använda sig av tjänster via moln kunde 
de ta del av detta trots att de saknade möjlighet att utveckla det själva. 
 
“...en del är den som är lite ny för oss den handlar mycket om innovation och den delen är 
väldigt svår för oss att sätta upp som egna tjänster. Utan där behöver vi förlita oss på en 
leverantör då som konstant över tid utvecklar och bygger tjänster och där det är lätt att 
bygga skala upp skala ner...” 
 
Kompetens var ett annat önskvärt användningsområde som var tätt knutet med vad som 
behandlats under avsnittet om upplevd användbarhet. Landstingen uttryckte den här 
önskvärda faktorn kring molntjänster lite olika. Vissa ville frigöra kompetens så de kunde 
fokusera på annat, medan andra ville fylla kompetenshål då man inte har möjlighet att 
utveckla dessa lösningar själva. Det fanns även de som var intresserade av möjligheten att 
kunna fördela om sin interna kompetensbank. Vad än deras förhoppningar var så sågs 
molntjänster som ett alternativ som kunde bidra med en lösning på dessa organisatoriska 
aspekter. 
  
“...vi vill ju använda molntjänster så mycket som möjligt för att just frigöra våra interna 
resurser som kan göra annat än och drifta system.” 
 
När tillfrågade kring hur de önskade att sköta lagring av data inom sina landsting var svaren 
lite spridda. Vissa såg molntjänster som en väldigt bra möjlighet för att driva verksamheten, 
medan andra var mer tveksamma. Vid behandling av data av lågt krav kring säkerhet enligt 
informationsklassificeringen upplevde vi att landstingen var mycket öppna för att använda 
sig av molntjänster. Det var när vi talade om lite mer känsliga data vissa började bli osäkra. 
“vi ska ju helst inte använda molntjänster för känslig information. Till exempel patientdata.”. 
I en ultimat lösning hade det kanske varit bäst att ha allt lokalt. En av de intervjuade 
förklarade: ”Om man tittar rent IT-säkerhets… eh... mässigt skulle ju det va det bästa att ha 
all sin information i sin egen datahall”. Men det kunde innebära en ökad risk att man istället 
halkade efter i de teknologiska framstegen. Men samtidigt var det inte heller säkert att det 
ändå var önskvärt att ligga på den teknologiska toppen. 
 
En av de intervjuade uttryckte även att det även i framtiden kommer vara önskvärt att köra 
system internt: “jag tror att på lång sikt, på en 10-årsperiod så kommer vi fortfarande köra 
allting internt. Jag tror inte vi kommer lägga någonting externt än så länge i alla fall.” 
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6.7. Genomförbar lösning 

Vad vi genomgående kunnat se i landstingens säkerhetsarbete kring data var arbetet med 
informationsklassificering. Resultaten utifrån denna är vad som styr vilka säkerhetsåtgärder 
som landstingen behöver utföra kring behandlingen av dessa data. Även om denna process 
var liknande mellan landstingen vi talat med så gjorde de lite olika tolkningar kring hur de 
valde att förhålla sig till dessa regleringar. Vissa landsting ansåg att känsliga persondata ej 
bör hållas i moln, medan andra landsting ansåg att det var okej med både känsliga 
personuppgifter och patientdata, men att fler säkerhetsåtgärder måste tas.  
 
“...det är ju vårat skydd [...] att följa våra egna rutiner och checklistor då. Det är sånt som vi 
har gjort utifrån best practice, ISO-27 000 och rekommendationer från datainspektionen, 
MSB... “ 
 
En informant från ett landsting var osäker om det ens är juridiskt möjligt att lagra 
patientuppgifter i molnet: 
 
“och det handlar ju då om patientuppgifter... och där har vi ju ett antal ärenden idag då, för 
att se hur… vilka lagliga möjligheter vi har att.… att.… börja använda dom... vi börjar titta då 
på dom lagliga möjligheterna då, och så sen blir IT-säkerheten nästa steg.” 
 
Men om en verksamhet har som avsikt att placera känsliga uppgifter på molnet måste de 
vara väldigt aktsamma i valet av molntjänstleverantör. Alla leverantörer är inte likgiltiga. 
Eysenbach et al. (2014) tog upp att konkurrensen mellan molntjänstleverantörer medföra att 
de lovar för mycket för att locka kunder. En av de vi intervjuat uttryckte liknande 
tveksamheter om molntjänstleverantörers varierande tillförlitlighet, men var också positiv.  
 
“Men det finns också stora risker, det är ju att leverantören är väldigt omogna, eller det 
varierar ska jag säga. [...] En del tar till sig frågeställningarna och vill göra sitt bästa, en del 
slår ifrån sig och förstår inte alls vad man kommer med för krav, så att det varierar väldigt 
mycket.” 
 
Det ska poängteras att ingen har uttryckt att ej känsliga data skulle vara problematiskt 
hantera med hjälp av molntjänster. Ett av landstingen uttryckte specifikt att säkerhetsnivå 
0-1 enligt informationsklassificeringen (se 4.2. för skalan) var okej, medan en annan lite vagt 
uttryckte det som “vanliga data”. Informanterna ansåg även att data som relaterar till rikets 
säkerhet inte ska lagras i molnet. 
 
Vad som tagits upp tidigare i både forskning och analys var vikten av avtal vid 
implementation av molntjänster. Här måste det säkerhetsställas att regler och lagar följs, ska 
känsliga data behandlas så kan man inte chansa. “vi skriver extra avtal med leverantörerna. 
Vi är ju ansvariga för att alla personuppgifter som vi hanterar med landstinget och dom 
uppgifterna.”. Avtalen innebär att även molntjänstleverantören blir ansvarig för uppgifterna 
som behandlas i molnet och de måste därför följa lagkrav även för egen del.  
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“...då så blir någon annan ansvarig för våra PUL-uppgifter ett som kallat PUL-biträde då. Så 
det som vi gör är att vi skriver ett PUL-biträdesavtal med den leverantör och den 
leverantören ansvarar för sina tredjeparter…” 
 
Flera landsting talade även om att utföra en risk- och sårbarhetsanalys innan 
implementering av en ny tjänst. Detta för att avgöra vilka risker som den nya tjänsten skulle 
innebära. Resultaten kan vara avgörande i utvärderingsprocessen av nya potentiella tjänster. 
 
Ett av de landsting vi talat med krävde även att data ska passera genom VPN-tunnlar. 
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7. Diskussion 

Utifrån de intervjuer vi gjort, har vi kunnat urskilja en stor skillnad mellan de olika 
landstingen i hur deras IT-avdelningarna arbetar. Detta har sina rötter i olika faktorer, som 
att ett av landstingen upplevde en kompetensbrist. Andra faktorer, som vi även kommer att 
diskutera här, är de oklarheter och medföljande osäkerhet som orsakas av övergången till 
GDPR, där vi av de intervjuer vi gjorde fick upplevelsen av att man inom de landsting som i 
störst utsträckning vittnar om kompetensbrist, även i större utsträckning förlitar sig på lokala 
system. 
 
Vår andra forskningsfråga (se 2.3. FF2) handlade om hur mycket den nya lagen GDPR skulle 
påverka landstingens användning av molntjänster. Med det som bakgrund blev vi lite 
överraskade av svaren vi fick när vi intervjuade personal inom landstingen angående just 
detta. Vi hade i vetenskaplig litteratur läst hur stora förändringar den skulle medföra i hur 
information får lagras och därmed påverka molntjänstanvändning. För landstingen som 
redan sedan tidigare arbetat under liknande lagstiftning som PUL och den ännu mer 
krävande patientdatalagstiftningen så menade de att skillnaderna i datahanteringen inte var 
så stora. Förutsatt att PUL har följts så medför därmed GDPR inte någon större förändring, 
men det betyder att en inventering av alla register måste göras för att säkerhetsställa att 
dessa krav uppfylls. Vi har fått upplevelsen att de vi talat med anser att denna inventering är 
något positivt för deras verksamhet. Införandet av GDPR gav dem möjlighet att på goda 
grunder avsätta mycket arbetstid till att gå över aktiva system. 
 
Delar av GDPR är troligen ej av relevans för landstingen, till exempel utraderingsmöjlighet 
för datasubjekt, då mycket av den data som de hanterar måste sparas enligt nationella lagar 
vilka står över GDPR. Däremot så lyfte vissa landsting fram de nya viteskraven i GDPR där 
man menade att de gav mer fokus på IT-säkerhetsfrågor, vilket de intervjuade ansåg vara 
något positivt. GDPR i sig medför inte så stora förändringar men vi kan se att lagar och regler 
påverkar landstingens användning av molntjänster. Denna påverkan varierar på grund av de 
skiftande tolkningarna kring den juridiska påverkan som fanns mellan olika landsting. Det 
fanns tjänster som vissa landsting hade införskaffat som externa molntjänster, och data som 
de lagrade i molnet, som andra landsting inte trodde ens var möjligt på grund av hur de 
tolkat lagarna.  
 
Detta visar att det samband vi hypotiserade skulle finnas mellan hur man tolkar lagar och 
regler och hur landstingen upplever användbarheten av molntjänster faktiskt var relevant, 
även om just skillnaden mellan tidigare lagstiftning och GDPR var mindre än vad vi 
förväntade oss. Egentligen kan man tycka att det är oroande hur de olika landstingen tolkar 
lagkraven på olika sätt. Eftersom det är samma lag och liknande uppgifter som de hanterar, 
borde deras tolkningar ligga närmare varandra. Möjligtvis är det just på grund av att 
lagstiftningen är så pass ny att dessa skillnader uppstår. Det finns trots allt inte några tidigare 
prejudikat från domstolar kring hur lagen används i praktiken eftersom den inte ännu har 
trätt i kraft. 
 
Vår första forskningsfråga (se 2.3. FF1) berörde fördelar och problem som användning av 
molntjänster innebar för landstingen. De två största upplevda positiva fördelarna kring 
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användbarheten var de organisatoriska förändringarna en implementation medför samt 
möjligheten att införa mer innovativa system. De flesta landsting menade att genom att 
implementera molntjänster så minskade deras egna IT-avdelnings arbetsbörda gällande 
förvaltning av system i drift och den kompetensen och arbetskraften kan således användas 
på annat håll. Att just molntjänster har denna effekt på organisationen stärks också av 
tidigare forskning som Eysenbach et al. (2011) och Rajaraman (2014). Samtidigt som 
molntjänster kan frigöra kompetens så kan de även användas på områden där landstingen 
saknar nödvändig teknisk kompetens för utveckling och drift. Landstingens inställning till 
molntjänster påverkas även av upplevda säkerhetsrisker, känsla av bristande kontroll över 
data samt de positiva upplevda fördelarna med användbarheten. Den minskade kontrollen 
och säkerhetsriskerna verkar ge de flesta landstingen en ovilja att nyttja molnet när det 
gäller data som har högre säkerhetsklassificering. Samtidigt så ser man i många fall 
molntjänster som något positivt och vill använda dem i så stor utsträckning som möjligt då 
det underlättar arbetsbörda kring serverhantering. 
 
Önskad användning av molntjänster för landstingen är komplicerad. Våran uppfattning är att 
om de skulle ha innehaft den kompetens som krävs för att tillmötesgå alla krav som finns 
inom verksamheten skulle de helst se till att utveckla allting själva. Men landstingen menar 
dock att detta inte är realistiskt då de saknar viss kompetens som behövs för att hänga med 
och utveckla nya innovativa system. Med detta som bakgrund så önskar man använda 
molnet som ett komplement för att just fylla kompetensluckor.  
 
Vi kan också se hur upplevd användbarhet och inställning till införande påverkar deras 
önskade användning. De problem med säkerhet och kontroll som molntjänster medför gör 
att de inte vill använda dem i alltför stor utsträckning till data där informationklassificeringen 
gett uttryck för hög säkerhetsnivå. Här är det också stora skillnader landstingen emellan då 
vissa landsting inte vet om det är lagligt och möjligt att nyttja molnet för känsliga uppgifter 
medan andra menar att det är möjligt om ett ordentligt säkerhetsarbete görs innan beslutet 
tas. Som nämnt verkar upplevd användbarhet påverka önskad användningen när det gäller 
införandet av innovativa system och system med lägre informationsklassificering.   
 
I genomförbar lösningskomponenten var vi intresserade av att se vad som är möjligt enligt 
landstingen att använda molntjänster till. Återigen kommer säkerhetskraven på den data 
som ska lagras upp där en del landsting menar att all data kan lagras och bearbetas medan 
andra landsting är mer osäkra. Vi tror att det kan vara bristande kunskap angående lagar och 
regler som gör att landstingen har olika tolkningar kring vart gränsen för genomförbarhet 
går. De landsting som faktiskt lagrar mer känsliga data på molnet berättar om rutiner och 
checklistor de följer vilka gör det lagligt och säkert att nyttja tjänsterna. Vi ser att 
kontraktsskrivningen med leverantören är väldigt viktig då det är där landstingen kan ställa 
krav på leverantören och se till att rätt säkerhetsnivå följs vilket även Wolters (2017) 
stödjer.   
 
Vi kan inte dra en otvivelaktig slutsats kring varför det kan skilja så mycket mellan 
landstingens kunskaper kring hur data får hanteras, men vi kan se ett samband i att de 
landsting som har svårast att fylla sitt interna kompetensbehov, även är de landsting som 
ställer sig mest försiktiga till hur data bör lagras. En möjlig anledning kan alltså vara att 
bristen på intern kompetens kan bidra till att man inte kan utföra de skyddsåtgärder som 
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behövs för att kunna lagra information i molnet, och att detta bidrar till en osäkerhet kring 
vilka möjligheter som finns.  
 
Säkerhet är ett stort orosmoment kring molntjänster. Eysenbach et al. (2011) anser dock att 
säkerheten nödvändigtvis inte behöver kompromissas om man använder sig av en stor 
molntjänstleverantör, som till exempel Microsoft. Att förändra säkerhetsaspekter i en 
infrastruktur är dyrt. I och med leverantörens stora storlek så kan de implementera 
säkerhetsuppgraderingar på stor skala och på det sättet blir uppgraderingen billigare för 
användarna, vilket de kanske inte ens hade haft råd att implementera själva. Det är en 
aspekt som kan tas i åtanke. 
 
Det kanske mest intressanta vi upptäckte med studien var de stora skillnader i kunskaper 
mellan de olika landstingen gällande de säkerhetskrav som lagar sätter. Detta tillsammans 
med en osäkerhet på vilka krav man kan ställa mot leverantören medför att deras syn på 
molntjänster är markant olika. Det är intressant att organisationer som arbetar med samma 
typer av data och med samma typ av mål kan dra så olika slutsatser om vad som är möjligt 
och önskvärt att göra med molntjänster. Det verkar finnas en stor kunskapslucka mellan 
landstingen och även till vilken grad de just nu använder molntjänster. Detta tror vi är 
problematiskt då en del av landstingen då inte kommer att kunna få ta del av de fördelar 
som faktiskt finns med molntjänster när de istället nyttjar egna system. Molntjänster ger 
dem den fördelen att de kan frigöra egen personal från själva förvaltningen av systemen och 
omplacera denna kompetens på andra uppgifter vilket både vissa landsting tagit upp och 
även tidigare forskning, som till exempel Eysenbach et al. (2011).  
 
På lång sikt kan användningen av lokala system under egen drift innebära en större kostnad 
än implementationen av molntjänster. Enligt Rajaraman (2014) riskerar kostnader av 
personal med rätt kompetens, underhåll och uppgradering av hård- och mjukvara, samt 
risker i över- eller underinvestering att överstiga kostnaderna för användning av 
molntjänster. Då vi inte talat med några som tycks arbeta kring ekonomiskt ansvar så är de 
ekonomiska aspekterna något som vi inte fångat upp i intervjuerna, men det är helt klart en 
viktig faktor som också bör vägas in. 
 
När en faktisk molntjänst sedan har implementerats och börjat användas av dess tänkta 
slutanvändare så ser inte landstingen någon nämnvärd fördel med att den just är en 
molntjänst. Landstingen menar att om det är en extern molntjänst eller nåt de själva 
utvecklat och driftar inte spelar så stor roll. Faktum är att de snarare kan uppleva att 
användningen av molntjänster innebär en prestandaförsämring på deras sida. Denna 
prestandaförsämring i jämförelse med lokala system tror vi beror på att 
molntjänstanvändning är beroende av internetkommunikation som ska fungera i bägge 
ändar, och att förflytta data över internet är långsammare än att arbeta med den när den är 
lagrad på datorns hårddisk. Det var även en oro som Eysenbach et al. (2011) uttryckte, även 
om det enligt dem var i kontexten kring just stora filer då bandbredden kan påverka 
hanteringstiden. Det viktiga vid valet av tjänst är ifall tjänsten kan uppfyller de behov som 
ställs gentemot den samt att den uppfyller de krav på säkerhet och integritet som ställs från 
lagarna och organisationen.  
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Trots att de intervjuade upplevde att användningen av molntjänster kan ha en negativ 
inverkan på prestandan i jämförelse med system som körs lokalt, så verkade den upplevda 
användarvänligheten hos molntjänsterna inte vara någon avgörande faktor för landstingen.  
 
En positiv sak relaterad till användarvänlighet som togs upp, är dock möjligheten för 
vårdtagare att lättare kunna hantera kontakten med sin läkare eller sjuksyster. Idag finns 
möjligheten för vårdtagare att hantera sina inbokade besök, och av- eller omboka planerade 
tider. På ett av landstingen hade man, som informanten berättade, även börjat testa med att 
låta vårdtagare rapportera in vitalparametrar, som blodtryck, över internet. Vujin och 
Milenkovic (2012) tog upp just detta, att molntjänster kan bidra med att skapa en mer 
interaktiv vård mellan vårdtagare och vårdgivare. 
 
Det är ett tydligt exempel på molntjänsters effektivitet, där de inte enbart innebär 
effektivisering av landstingens IT-administrering, men även kan bidra till att antalet besök på 
landets vårdcentraler och sjukhus kan minskas, och på så sätt även minska trycket på dessa. 
Det skulle även kunna minska på den fysiska belastningen som kan innebära hinder för 
utsatta grupper, som sjuka och äldre, då de annars måste ta sig till sin vårdcentral för att 
kontrollera dessa värden. Hur dessa vitalparametrar bör hanteras ur ett säkerhetsperspektiv 
och hur det regleras av GDPR är svårt att sia om, då uppgifterna ensamma troligen inte kan 
identifiera en individ. 

7.1. Reflektioner kring utförande 

Tiden började bli lite knapp när vi skulle inleda intervjuerna. På grund av att vi sent fick 
kontakt med nyckelpersoner på landsting som hade möjlighet att ställa upp på intervju, så 
hade vi begränsade möjligheter att testa och utveckla våra intervjufrågor. Viss justering fick 
utföras efter inledande intervjuer, men vi upplever att om vi hade haft mer tid att utveckla 
frågorna så hade vi kunnat finslipa dem ännu mer. Nu blev istället utfallet att vi inte riktigt 
fick de svar vi från början eftersökte, utan vi fick istället anpassa oss efter de svar vi fick, vilka 
vi vill tillägga var fullt godkända och användbara. Vårt grundläggande frågeformulär 
genomgick därmed en liten evolution över de intervjuerna vi genomförde. 
 
Att använda TAM för en kvalitativ studie var, som vi tidigare nämnt (se 5.3.), en oprövad 
metod. Vi upplevde dock att det i stora drag var en positiv erfarenhet, och att vår adaption 
av TAM där vi la stor vikt på externa variabler som inte nödvändigtvis inte går att se som 
“personliga egenskaper”, fungerade bra. Det enda egentliga problemet vi upplevde av att 
använda TAM till en kvalitativ studie var att vi vid kategoriseringen av intervjumaterialet fick 
svårt att särskilja materialet till de olika kategorier vi hade. Eftersom de svar vi fick ofta var 
väldigt utförliga, så innebar det att de kunde placera sig i flera kategorier, och när dessa 
sedan skulle kategoriseras så innebär det svårigheter för oss.  
 
För att motverka detta problem fick vi efter att kategoriseringen gjorts gå igenom vårt 
datamaterial flera gånger och diskutera om vår kategorisering av påståendet verkligen 
stämde. Denna introspektion av vår kategorisering ledde till flera ändringar i hur vi valt att 
sortera vår data. Flertalet av de svar vi fått var så brett besvarade att vi var tvungna att 
placera påståendet i flera kategorier. Efter att detta gjorts anser vi att vår kategorisering är 
tillräckligt tillfredställande och är ett giltigt datamaterial att basera uppsatsen på. 
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Då vi i vår användning av TAM menar att dessa organisatoriska förändringar kan räknas som 
upplevd användbarhet så borde de också vara den viktigaste faktorn när det gäller önskat 
användande, där TAM enligt Davies et al. (2000) menar att önskat användande kan förklaras 
av upplevd användbarhet med upp till 60%. Våran undersökning som var av kvalitativ art gör 
det svårt att göra regressionsanalyser för att testa (Davis et al., 2000) påstående men vi kan 
klart se utifrån intervjuerna att den upplevda användbarheten på organisatorisk nivå är den 
faktor som landstingen värdesätter högst när det gäller implementation av molntjänster.  
 
Ett problem med vårt urval är att det inte var ett sannolikhetsurval, och att det enbart 
bestod av tolv landsting. Detta medförde att det inte går att beskriva alla landstings situation 
utifrån de resultat vi fått fram. Vidare så hade vi ett bortfall på åtta landsting på grund av 
den snäva tidsramen vi hade för att genomföra intervjuerna. Vi hade möjlighet för fler 
intervjuer men informanterna kunde inte delta inom den tidsramen vi hade för 
datainsamling för uppsatsen. Båda dessa faktorer har medfört att vårt urval inte har varit 
helt optimalt för att besvara våra forskningsfrågor. Men vi menar ändå att vi har belyst en 
del av den problematik och de möjligheter som implementation och användning av 
molntjänster för med sig för svenska landsting med vårat tillvägagångssätt. Då den studie vi 
gjorde var av kvalitativ art medför det att kunskapen vi tagit fram har ett djup som gör 
studien relevant för svenska landsting. 
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8. Slutsats 

Inköp av molntjänster ger möjlighet att kunna dra nytta av extern kompetens som kanske 
inte finns tillgänglig inom den egna verksamheten. Liknande är det faktum att molntjänster 
kan bidra med att personal har möjlighet att arbeta med annat än drift och fokusera på 
andra saker som tidigare fått läggas åt sidan. Användning av molntjänster innebär också att 
man kan ta del av andras teknologiska framsteg utan att själv behöva uppfinna dem på nytt. 
Till viss del verkar det finnas en ovilja hos flera av de vi talat med att nyttja molntjänster, där 
den största faktorn handlar om brist på kontroll över data i molnet. För att besluta om vad 
som är lämpligt för molnet tycks informationklassificering vara det bästa tillgängliga 
verktyget där säkerhetsnivå noll och ett anses vara godkänt för molnlagring. På de högre 
nivåerna finns det skillnader mellan hur de olika intervjuade landstingen ser på saken. 
 
Att använda molntjänster efter att GDPR träder i kraft ser vi inte som något större problem 
gentemot de krav som funnits tidigare. I Sverige har vi redan idag stark lagstiftning och 
riktlinjer för behandling av känsliga uppgifter. Om dessa efterföljts ska en GDPR-anpassning 
inte vara några problem. Då det tidigare var möjligt att smita undan vissa riktlinjer under de 
tidigare lagarna så är det nu viktigt att fylla igen dessa hål för att undvika den eventuella 
risken att bli bötfälld. Det finns tyvärr fortfarande en del frågetecken kring hur uppföljningen 
av GDPR kommer att fungera. Men i nuläget bör tillfredsställande av nuvarande lagstiftning 
var tillräckligt för att hålla GDPR. 
 
En annan sak vi har konstaterat av vår studie är att det finns en stor skillnad i kunskaps- och 
kompetensnivå mellan de olika landstingen vi har varit i kontakt med. Ju lägre kunskapsnivå 
kring vad lagarna innebär så finns det en större oro inför de förändringar som både 
molntjänster och kommande GDPR innebär. Det finns även en form av kommunikativ 
isolering landstingen emellan, då de inte verkar bedriva någon IT-relaterad kommunikation 
med varandra i större utsträckning, åtminstone inte på nationell nivå.  
 
Vad vi föreslår är att det sker en ökad kommunikation mellan landstingen, då det finns flera 
poäng att vinna med det. Alla landstingen ställs inför samma problematik, både med 
tekniska lösningar och med lagtolkningar, och en mer samordnad IT-verksamhet skulle 
därför innebära att alla landstingen kan lyftas upp till samma kunskapsnivå, och med större 
säkerhet implementera väl fungerande tjänster, och även eventuellt kunna sänka sitt 
risktagande, och sina kostnader. 

8.1. Förslag till vidare forskning 

Då vår studie var kvalitativ och enbart belyste skillnader som funnits mellan enstaka, utvalda 
landsting, så kan har vi enbart kunna påvisa existensen av skillnader dessa landsting emellan, 
och inte hur stor den faktiskt är sett till alla landsting. Av denna anledning skulle en mer 
omfattande kvalitativ studie, alternativt en kvantitativ studie, kunna ge större insikt i hur 
stor den faktiska skillnaden är, och om det finns åtgärdsbehov. 
 
Eftersom GDPR i skrivande stund ännu inte har börjat gälla, så finns det förstås inga fall och 
prejudikat som kan ge en klar bild på hur lagen faktiskt kommer tillämpas. Av denna 
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anledning vore det givande att undersöka, efter att lagen trätt i kraft, hur dess praktiska 
tillämpning har påverkat användningen av molntjänster i syftet att lagra känsliga data. Det 
kan även finnas forskningsmöjligheter i att se hur den faktiska anpassningen har sett ut hos 
svenska myndigheter, och om den kan bedömas som adekvat eller inte ur ett 
säkerhetsperspektiv. 
 
Det finns även ett behov av forskning kring adekvata tekniska lösningar, samt riktlinjer kring 
hur dessa kan utformas och användas för att uppnå de säkerhetskrav som ställs på 
myndigheternas informationshantering. Detta är något som specifikt har efterfrågats av del 
landsting vi har varit i kontakt med, och resultatet av sådan forskning tror vi skulle ligga i 
flera myndigheters intresse. Det ger dem någonting att förhålla sig till utan att behöva göra 
en enskild tolkning av de faktorer som kan påverka.  
 
Eftersom vår studie hade fokus på hur myndigheter berörs av GDPR, och hur de hanterar 
detta, så uteslöt vi hela privata sektorn, och det kan därför vara av intresse att forska kring 
hur privata företag, exempelvis IT-företag, onlinehandeln, eller sociala medier påverkas av 
GDPR, och hur de tvingas anpassa sig för att uppnå de säkerhetskrav som ställs. 
 
Ett möjligt forskningsområde vore även hur GDPR kommer påverka svenska lagar som IPRED, 
som är helt beroende av att internetoperatörer ska lämna ut personuppgifter till privata 
företag efter begäran via tingsrätt. 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/den-personliga-integriteten_H2B165
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10. Bilaga 1: Mall för intervjufrågor 

 

10.1. Inledande frågor 

Vilken roll har du inom IT i landstinget? 
 
(UV) Använder du i ditt dagliga arbete några molntjänster? Följdfrågor: Hur fungerar det? 
Skillnader mot lokala varianter? 
 
(ITI + UA) Vad ser du för fördelar och nackdelar med att använda externa molntjänster inom 
landstinget?  

10.2. Lagar och attityder 

(ITI + UV + UA) Vad finns det för åsikter hos dig och/eller dina kollegor kring systemen idag?  
 
(TL) Hur påverkar den kommande lagen GDPR ditt dagliga arbete? På vilket sätt sker det en 
anpassning i arbetet inför GDPR?  
 
(TL + UA) Vad upplever ni för oklarheter kring hur GDPR (eller andra lagar) kan påverka 
implementationen av molntjänster? 

10.3. Implementation 

(UV + UA) Hur upplever du att en övergång från nuvarande system till externa molntjänster 
skulle påverka ert dagliga arbete? 
 
(TL + UA) Vad upplever du att det finns för möjligheter och problem kring säkerhet och 
personlig integritet vid användning av molntjänster? (skyddad person?) 
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(ÖA) Om du fick bestämma själv kring hur lagring och bearbetning av data för ert landsting 
skulle fungera, hur skulle du vilja göra då? 

10.4. Integritet 

(UV) Hur planerar du att lösa anpassning till datasubjektens eventuella önskemål kring 
lagring av deras data? Är det något som diskuteras, och anser du att det finns något behov 
av att ha detta i åtanke? 
 
(UA) Vilka typer av data hanterar du och dina kollegor eller planerar att hantera med hjälp av 
molntjänster? T.ex. patientuppgifter, inventarier, personalfördelning etc. Följdfråga: hur 
mycket av dessa data kan beskrivas som känsliga data ur ett integritetsperspektiv? 
 
 


