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Summary 
This is a qualitative, descriptive discourse analysis of the decision-making process 

preceding the regulation of a national immunisation record. Presently, no law in 

Sweden regulates such a record. The study aims to examine if a regulation is 

needed, what kind of regulation is needed and who should decide about the im-

plementation of such a regulation. Niklas Luhmann’s theory of decision-making 

within organizations and Michel Foucault’s discourse concept are central in the 

study. Through discourse analysis the study examines the interests that are domi-

nant in the process leading to a decision. The study analyzes statements in six 

documents published by authorities, interest organizations and law experts. Focus 

is directed towards certain signs of values that stand out in the statements, such as 

“personal integrity”, “secrecy”, “solidarity” and “eHealth”. The dominant dis-

courses appearing among the authorities and interest organizations express an 

ambition to increase the disciplining of citizens. The law experts, on the other 

hand, emphasize the importance of the individual’s personal integrity. The con-

clusion of the study is that a regulation is needed and a special law designed for 

the specific purpose should be made. However, such a law presupposes a political 

decision or concerned organizations are risking ceasing to function.    

 

 

Keywords: sociology of law, decision-making, discourse, immunisation record, 

eHealth 

 

  



 

Sammanfattning 

Antal sidor: 51  

Problem: Ett nationellt vaccinationsregister där samtliga vaccinationer registreras 

finns inte i dagsläget. Ett sådant register är tekniskt möjligt men det saknas en 

specifik, rättslig reglering. Nu pågår en beslutsprocess där olika aktörer försöker 

påverka hur en sådan reglering bör se ut. 

Studiedesign: Kvalitativ, deskriptiv diskursanalys av sex dokument publicerade 

av aktörer med intressen i beslutsprocessen.       

Syfte: Att beskriva den beslutsprocess som föregår en reglering av ett nationellt 

vaccinationsregister genom att identifiera framträdande diskurser inom vilka pro-

cessen pågår samt hur olika aktörer för fram sina intressen i processen. 

Forskningsfrågor: Behövs en reglering av ett nationellt vaccinationsregister, hur 

bör en sådan reglering se ut och vem bör besluta om en sådan reglering? 

Teori: Studien tar sin ansats i Niklas Luhmanns systemteori om hur organisatio-

ner riskerar att sluta fungera då en tydlig beslutsfattare – en s.k. skiljedomare – 

inte är utsedd. Centralt i studien är också Michel Foucaults diskursbegrepp som 

handlar om hur olika intressesfärer utövar makt genom att inkludera eller exklude-

ra särskilda utsagor i sina beskrivningar av verkligheten.    

Metod och material: Genom dokumentanalys så analyseras sex olika utsagor 

utgivna av Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Smittskyddsinstitutet samt två juridiska experter. I 

analysen av utsagorna så identifieras framträdande diskurser som påverkar be-

slutsprocessen.   

Resultat: I analysen framträder diskurser som förespråkar en stark disciplinering 

av medbogarna, t.ex. genom ett vaccinationsregister. Huruvida man anser att detta 

bör ske genom centraliserade eller decentraliserade åtgärder varierar. De juridiska 

experterna skiljer sig från övriga utsagor då en etisk diskurs där den personliga 

integriteten väger mycket tungt istället är framträdande.  

Slutsatser: Analysen tyder på att ett nationellt vaccinationsregister förmodligen 

kommer att införas. En reglering är därför nödvändig. Den bästa lösningen vore 

en speciallag som i detalj beskriver vem som får föra ett nationellt register, vilka 

uppgifter som får lagras i registret och vad uppgifterna får användas till. Ett beslut 

om detta måste komma från politiskt håll. Så länge ett politiskt beslut saknas så 

opererar berörda organisationer i ovisshet och riskerar att sluta fungera.  

Nyckelord: rättssociologi, beslutsfattande, diskurs, vaccinationsregister, eHälsa 
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1 Inledning 
Det moderna IT-samhället skapar näst intill obegränsade möjligheter till att effek-

tivisera sjukvården och göra information allt mer tillgänglig för både patienter, 

vårdgivare och forskare. Men möjligheterna skapar även en rad nya utmaningar 

och frågor som integritet och rättssäkerhet får inte nonchaleras när välfärdssam-

hället glider in i IT-åldern. Som projektassistent på Smittskyddsinstitutet (SMI) 

arbetar jag med kollegor som under flera år har strävat efter att upprätta ett natio-

nellt vaccinationsregister. Det har emellertid visat sig vara en svår nöt att knäcka. 

Registerföring och hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvården re-

gleras genom ett invecklat samspel mellan flera olika lagar och regelverk. Men 

trots all lagstiftning så finns det paradoxalt nog ingen lag som specifikt reglerar 

nationella vaccinationsregister. Samtidigt pågår en kamp mellan olika intressen 

som handlar om hur ett eventuellt register ska se ut och vem som bör vara ansva-

rig för registret. Ofta tycks det som att vården och forskarsamhällets behov av 

värdefulla data ställs mot värnet om den enskildes personliga integritet, en intres-

seavvägning som inte underlättas av gällande lagstiftning. Det tyckte jag var in-

tressant och något man borde undersöka ur ett rättssociologiskt perspektiv.    
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2 Syfte 
Uppsatsens syfte är:  

1. Att beskriva en viss tidpunkt av en pågående beslutsprocess om en re-

glering av ett nationellt vaccinationsregister.  

2. Att beskriva de olika diskurser som framträder och inom vilka beslutspro-

cessen pågår. 

3. Att beskriva aktörerna inom de olika diskurserna samt hur de för fram sina 

intressen i processen. 

2.1 Forskningsfrågor 
1. Behövs en reglering av ett nationellt vaccinationsregister? 

2. Hur bör en sådan reglering se ut? 

3. Vem bör besluta om en sådan reglering? 

2.2 Studiens design 
För att beskriva beslutsprocessen, framträdande diskurser och dess aktörer så ut-

förs en diskursanalys av sex dokument utgivna av olika myndigheter, intresseor-

ganisationer samt juridiska experter. Studien är därför kvalitativ och deskriptiv. 

Studien är dessutom diskontinuerlig i meningen att den innebär ett nedslag vid ett 

visst tillfälle i beslutsprocessen snarare än att den beskriver en utveckling över en 

längre tid.  

2.3 Avgränsningar 
I bild 2.3.1 (se nedan) representerar den största grå rektangeln en allmän politisk-

administrativ diskurs inom vilken stora samhällsbärande myndigheter och organi-

sationer verkar. De mindre grå rektanglarna representerar andra diskurser, som till 

exempel det svenska hälso- och sjukvårdssystemet eller den rättsliga diskurs inom 

vilken rättsregler för hantering av personuppgifter och registerförande utformas. I 

bilden illustreras hur de olika diskurserna visserligen är självständiga men samti-

digt går in i varandra över gemensamma verksamhetsområden. Uppsatsen handlar 

om en beslutsprocess som kan leda fram till en reglering av ett nationellt vaccina-
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tionsregister. I sådan process blir flera olika diskurser aktuella och i vissa fall 

konkurrerar de om makten och om hur verkligheten ska beskrivas. Den röda rek-

tangeln i bilden kan således illustrera uppsatsens ämnesområde och hur det relate-

rar till olika samhällsdiskurser.    

Bild 2.3.1: Modell över uppsatsens avgränsningar 

 

Eftersom jag studerar beslutsfattande organisationer ur ett makroperspektiv så har 

jag valt bort dokument där avsändarna uttrycker värderingar ur ett mikroperspek-

tiv. Exempel på bortvalda källor är dokument med småbarnsföräldrar, sjukskö-

terskor eller nyhetsjournalister som avsändare. Allt material är publicerat i Sveri-

ge och studien behandlar uteslutande svenska förhållanden. De analyserade do-

kumenten har publicerats mellan 2008 och 2010 och det är den tidsmässiga kon-

texten jag förhåller mig till.  
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3 Bakgrund 
När man beslutar om en ny reglering måste flera viktiga avväganden göras. I det 

fall som den här uppsatsen behandlar så styrs valet av regel främst av vilket slags 

register man vill införa. Det är också här beslutsprocessen befinner sig i nuläget. 

Genom att beskriva verkligheten utifrån sitt eget perspektiv försöker därför olika 

myndigheter och organisationer att påverka beslutsprocessen i en riktning som 

leder till en reglering som motsvarar deras intressen på bästa sätt. I sådana be-

skrivningar blir det naturligt att inkludera argument som stärker ens position inom 

framträdande diskurser, medan man exkluderar argument som kan missgynna 

sagda position. I det här kapitlet uppmärksammar jag tidigare rättssociologisk 

forskning som har en del gemensamma beröringspunkter med den här studien. Då 

en framtida regel bestäms av vilket slags register man beslutar sig för att införa så 

redogör jag också för de vanligaste registerformerna inom den svenska hälso- och 

sjukvården.      

3.1 Tidigare forskning 
Inom rättssociologi i Lund har det publicerats flera avhandlingar som behandlar 

olika värdekonflikter som kan uppstå i samhället och vilka problem dessa konflik-

ter kan innebära för lagstiftaren. Ibland resulterar lagstiftningen i att vissa grupper 

missgynnas eller diskrimineras, i andra fall finns inte ens någon lag som reglerar 

ett visst fenomen, förhållande eller beteende. Ibland uppstår problemen när man 

försöker ersätta en gammal regel med en ny. I det här avsnittet presenteras utdrag 

ur tre rättssociologiska avhandlingar från Lunds universitet som behandlar de här 

frågorna.    

3.1.1 Ramlag eller detaljstyrning? 

I sin avhandling Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i äldreomsorgen 

i fyra svenska kommuner – en rättssociologisk studie (2004) beskriver Lars Zan-

derin genomförandet av internkontroll (IK) av arbetsmiljön på ett antal kommuna-

la arbetsplatser. Studien är en implementeringsstudie, eller genomförandestudie, 
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och fokuserar alltså på genomförandefasen i en process.
1
 Konflikter förekommer 

relativt ofta mellan arbetsmiljöregleringens krav på en tillfredsställande arbetsmil-

jö och de krav som annan lagstiftning ställer. Det finns alltså en spänning mellan 

vårdintresset och arbetsmiljöintresset, en problematik som man kan finna även 

inom andra områden.
2
 Enligt Zanderin så innebär implementering av rättsregler i 

förvaltningar omfattande problem för politiker. Ofta implementerar man olika 

beslut genom ramstyrning eller detaljstyrning där ramstyrning, till exempel i form 

av ramlagstiftning, är oprecis och detaljstyrning är precis. Fördelarna med ramla-

gar är att de skapar flexibilitet och underlättar administration och organisation. 

Nackdelarna är en risk för okontrollerad regelproduktion på lägre nivåer, styr-

nings- och tolkningsproblem, rättssäkerhetsproblem, konstitutionella problem, 

oklara beslutsvägar och oklart kostnadsansvar.
3
 

3.1.2 Rättssäkerhetsbegreppet 

Annika Staaf har i sin avhandling Rättssäkerhet och tvångsvård (2005) undersökt 

tvångsintagna patienters rättssäkerhet. Avhandlingen behandlar den form av vård-

institutioner där de anställda har rätt till att utöva makt över andra människor utan 

eller oberoende av samtycke från patienten, en maktutövning som ytterst är regle-

rat i lag. Staaf intresserar sig för konsekvenserna av tvångsvårdsinstitutionernas 

strävan efter att upprätthålla rättssäkerheten under sin maktutövning mot enskilda. 

Ett av avhandlingens delsyften är också att konstruera och precisera ett rättssäker-

hetsbegrepp som kan användas i praktiken inom den typ av verksamhet som av-

handlingen behandlar.
4
  

 Staaf utför sin undersökning i form av en diskursanalys av hur olika 

maktintressenter formulerar och definierar begrepp som rättssäkerhet och person-

lig integritet. Hon pekar på svårigheten i att närma sig en empiri där traditionella 

begrepp och värden fortfarande anses vara mer värda än andra och där olika rätts-

                                                 
1
 L. Zanderin, Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i äldreomsorgen i 

fyra svenska kommuner – en rättssociologisk studie, 2004, s. 13 
2
 Ibid., s. 56.  

3
 Ibid., s. 63ff. 

4
 A. Staaf, Rättssäkerhet och tvångsvård, 2005, s. 11ff. 
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säkerhetsvärden konkurrerar. Staaf efterlyser en hållbar rättssäkerhetsdiskurs och 

menar att en konstruktion av ett rättssäkerhetsbegrepp som rymmer fler dimensio-

ner än det nuvarande begreppet är ett måste.
5
 Staaf förespråkar en definition av 

rättssäkerhet som, vid sidan av formell likhet inför lagen och ett krav på etiska 

hänsynstaganden, innebär att rättens funktion får en medlande karaktär mellan 

konkurrerande intressen. En sådan rättssäkerhet bör tillgodose enskilda individer 

med rättsligt skydd mot beslutsfattande verksamheters systemintressen. Detta kan 

åstadkommas genom ökade (social)politiska interventioner vilka förutsätter en 

väsentligen högre interaktiv kommunikation mellan de olika parterna i processen.
6
 

Liksom Zanderin så ser Staaf problem med ramlagsliknande regleringar då hon 

anser att de minskar rättslig förutsägbarhet och därmed också rättssäkerheten i 

formell bemärkelse. När resultatet av det juridiska beslutsfattandet inte går att 

förutse så framstår lagstiftningen som godtycklig och diskriminerande. För att 

tillgodose en redan marginaliserad grupps behov av att bli likvärdigt bemött av 

lagstiftningen krävs direkta och troligen omfattande sociala insatser.
7
 Att garante-

ra individers rättssäkerhet är, med andra ord, inte en uppgift uteslutande för lag-

stiftaren. Angående begreppet ”personlig integritet” så konstaterar Staaf att indi-

viden har två olika rättigheter; en rätt att vara aktiv och utveckla en personlig 

egenart samt en rätt att bli lämnad ifred av offentliga myndigheter, företag, andra 

enskilda personer eller massmedia. Skyddet av den personliga integriteten innebär 

dels ett fysiskt skydd av den personliga friheten och rörelsefriheten men också ett 

skydd av den ideella integriteten. Ett sådant ideellt integritetsskydd innebär ett 

skydd av individens privatliv och personlighet men även en rätt till intellektuell 

och moralisk frihet, tankefrihet och privat förtrolighet.
8
 

3.1.3 Normskapande processer 

I sin avhandling Law in Progress? A Contextual Study of Norm-Generating Pro-

cesses – The Example of GMES försöker Anna-Karin Bergman beskriva informel-

                                                 
5
 Ibid., s. 318ff. 

6
 Ibid., s. 45f., s. 59. 

7
 Ibid., s. 61f. 

8
 A. Staaf, 2005, s. 65f. 
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la normers inverkan på formella normer eller rättsregler.
9
 Man kan beskriva det 

som att Bergman avser studera en rättsregel som ännu inte finns. Bergman argu-

menterar för att normer uppstår, inte bara i interaktionen mellan olika individer, 

utan också i interaktionen mellan olika organisationer, närmare bestämt i organi-

sationers beslutsprocess.
10

 Som föremål för sin studie har Bergman valt projektet 

GMES (Global Monitoring for Environment and Security), ett europeiskt samar-

betsprojekt med syftet att förse beslutsfattare, företag och medborgare med tillför-

litlig och aktuell information om jordens och klimatets förändringar.
11

 Genom att 

välja ut åtta organisationer, alla med intressen i GMES verksamhet, och studera 

dem mot bakgrund av Håkan Hydéns normmodell så identifierar Bergman de 

normskapande processer som äger rum när organisationer interagerar samt hur 

processerna är konstruerade.
12

 Bergman fann att även då GMES-projektet har 

realiserats som ett resultat av en stark, gemensam politisk vilja så pågick det sam-

tidigt parallellt två normgenererande processer vilka styrdes av i huvudsak två 

dominerande värden; det ena med ett affärsmässigt perspektiv i fokus och det 

andra med ett miljömässigt perspektiv i fokus. För att eliminera, eller åtminstone 

reducera, potentiella konflikter mellan dessa båda dominerande perspektiv så me-

nar Bergman att lagstiftning kan vara en framgångsrik metod.
13

 

3.2 Register inom hälso- och sjukvården 
Inom den svenska hälso- och sjukvården finns en mängd olika register. I de fall då 

det inte finns en särskild lag som reglerar det aktuella registret så gäller Person-

uppgiftslagen (SFS 1998:204). Möjligheten till att lämna ut personuppgifter som 

finns lagrade i ett register regleras i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400).  

                                                 
9
 A-K. Bergman, 2009, s. 38. 

10
 Ibid., s. 45, s. 56. 

11
 GMES, Overview, 2010, hämtad 2010-11-27 från http://www.gmes.info/pages-

principales/overview/. 
12

 A-K. Bergman, 2009, s. 161. 
13

 Ibid., s. 201f. 

http://www.gmes.info/pages-principales/overview/
http://www.gmes.info/pages-principales/overview/
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3.2.1 Nationella kvalitetsregister 

Nationella kvalitetsregister är uppgiftssamlingar som finns inom hälso- och sjuk-

vården, främst inom medicinska specialistområden. De har oftast byggts upp ge-

nom frivilliga initiativ inom den medicinska professionen för att användas som 

stöd för kvalitetsutveckling i det kliniska arbetet.
14

 Utöver vad som sägs rent all-

mänt i Patientdatalagen (SFS 2008:355) angående behandling av personuppgifter 

inom sjukvården så får nationella kvalitetsregister behandla personuppgifter ”för 

ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet”. 

Man får endast lagra uppgifter i ett kvalitetsregister först efter att vårdgivaren har 

informerat patienten om vad lagringen innebär och därefter inhämtat samtycke 

från patienten.
15

 De största nationella kvalitetsregistren administreras av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och det är Beslutsgruppen för Nationella Kvali-

tetsregister (med representanter från SKL, Socialstyrelsen (SoS), Svenska Läkare-

sällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening) som baserat på vissa kriterier beslu-

tar om finansiellt stöd till kvalitetsregister. Från 1990-talet och framåt har etable-

ringen av kvalitetsregister ökat väsentligt och i dag får ett drygt åttiotal register 

finansiellt stöd. Det finns dock ett stort antal kvalitetsregister i hela landet utanför 

SKL:s administration.
16

 Enligt lag får bara myndigheter inom hälso- och sjukvår-

den ansvara för ett nationellt kvalitetsregister och som myndighet avses landsting, 

kommun eller region.
17

  

  Kvalitetsregistren har utvärderats vid olika tillfällen och man har 

upprepade gånger kunnat konstatera att det inte finns någon självklar eller enkel 

lösning kring hur registren ska ägas eller organiseras. Ett problem kan vara att 

även om det är den medicinska professionens som bygger upp och använder re-

gistren så ligger det juridiska ansvaret hos sjukvårdshuvudmännen, vilket de 

                                                 
14

 Prop. (2007/08:126) Patientdatalag m.m., s. 176. 
15

 Patientdatalag (SFS 2008:355), 2 kap. 4 och 5§§; 7 kap. 2, 3 och 4§§. 
16

 SKL, Bättre kvalitet för varje patient. Nationella kvalitetsregister – utvecklar 

och stärker kvaliteten inom vården, 2010, s. 8. 
17

 SKL, Ansökningsanvisningar för anslag till Nationella Kvalitetsregister 2011, 

2010a, s. 5. 
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ibland inte är medvetna om.
18

 Datainspektionen är kritisk till hur personuppgifter 

hanteras i kvalitetsregistren. Granskningen tyder på ofullständig information till 

patienterna, otillräcklig säkerhet, felaktig användning av uppgifterna, utebliven 

gallring av uppgifter och otydlig organisation där man inte vet vem som ansvarar 

för vad. Datainspektionen konstaterar att vårdgivare i stor utsträckning lämnar ut 

uppgifter till kvalitetsregister utan att veta vem som tar emot patienternas uppgif-

ter och ansvarar för den fortsatta hanteringen.
19

 Ett ytterligare problem med kvali-

tetsregistren är att de opererar med stöd av ett 20-tal olika tekniska lösningar vil-

ket försvårar integreringen med vårdens journalsystem.
20

 

3.2.2 Hälsodataregister 

Enligt lagen (SFS 1998:543) om hälsodataregister får central förvaltningsmyndig-

het inom hälso- och sjukvården utföra automatiserad behandling av personuppgif-

ter i hälsodataregister. Personuppgifter i ett hälsodataregister får behandlas för att 

framställa statistik, för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och 

sjukvård samt för forskning och epidemiologiska uppföljningar. Det är regeringen 

som bestämmer vilka myndigheter som får föra ett hälsodataregister. I nuläget är 

det SoS som ansvarar för merparten av hälsodataregistren. De är:  

 Cancerregistret 

 Medicinskt födelseregister och övervakning av fosterskador 

 Patientregistret 

 Läkemedelsregistret 

 Tandhälsoregistret 

 Biverkningsregistret (med Läkemedelsverket som ansvarig myndighet) 
21

 

                                                 
18

 SKL, Översyn av de nationella kvalitetsregistren. Guldgruvan i hälso- och 

sjukvården. 2010b, s. 36f. 
19

 Datainspektionen, Press, Stora brister i sjukvårdens kvalitetsregister, 2010, 

hämtat 2010-12-29 från http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/stora-

brister-i-sjukvardens-kvalitetsregister/ 
20

 SKL, 2010a, s. 7f. 
21

 SoS, Hälsodataregister räddar liv och förbättrar livskvalitet, 2008, s. 6. 
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Uppgifterna i ett hälsodataregister får endast användas till de ovan nämnda ända-

målen. Enligt lagen om hälsodataregister är det inte nödvändigt med samtycke 

från patienten för att lagra personuppgifter i ett hälsodataregister. Man kan alltså 

inte vägra till att medverka i ett hälsodataregister. Enda sättet att undvika att vara 

med i till exempel läkemedelsregistret är att låta bli att hämta ut sin medicin. Den 

personuppgiftsansvariga får även lov att inhämta uppgifter genom att samköra 

hälsodataregistret med andra register. Alla som bedriver verksamhet inom hälso- 

och sjukvården är dessutom skyldiga att lämna information till ett hälsodataregis-

ter.
22

 En konsekvens av ett register med en så långtgående rätt till inskränkning av 

den personliga integriteten är att informationen som lagras i registret blir tillgäng-

lig för en relativt liten grupp personer. Resultatet blir paradoxalt nog att stora de-

lar av forskarsamhället inte kan använda informationen till vad den delvis är av-

sedd för: forskning. 

3.3.3 Andra register 

I Receptregistret lagrar Apotekens Service AB information om förskrivna läke-

medel. Registret regleras i en speciallag, lag (SFS 1996:1156) om receptregister. I 

Receptregistret är behandling av personuppgifter för vissa ändamål tillåten även 

utan den enskildes samtycke medan samtycke krävs i andra sammanhang. För 

vissa ändamål får personuppgifter aldrig redovisas på ett sätt som kan röja den 

enskildes identitet.
23

 På landets universitet och sjukhus finns även så kallade 

forskningsregister som används i olika forskningsprojekt. Lag (SFS 1999:353) om 

rättspsykiatriskt forskningsregister är ett exempel på en speciallag som reglerar ett 

forskningsregister och det är Rättsmedicinalverket som är den myndighet som har 

rätt att föra ett rättspsykiatriskt register. I Sverige finns ett informationssystem, 

Svevac, som är utvecklat av SMI och som är tänkt att användas för registrering av 

vaccinationer på nationell nivå. Svevac används i vissa nationella forskningspro-

jekt och av enstaka landsting för registrering av vaccinationer.
24

 Svevac regleras 

                                                 
22

 Lag (1998:543) om hälsodataregister, 4,5 och 6 §§. 
23

 Lag (1996:1156) om receptregister, 4 och 6 §§. 
24

 SMI, Vaccinationer, Svevac, 2010, hämtat 2010-12-30 från 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/hem/mest-efterfragat/svevac/ 



 13 

av patientdatalagen och i synnerhet av vad som meddelas i lagen angående möj-

ligheten för en vårdgivare att i vissa fall ta del av en patientjournal som en annan 

vårdgivare för.
25

 Grundregeln är dock att lagring och hantering av personuppgifter 

i informationssystemet bygger på att den enskilde, efter att ha blivit informerad 

om innebörden av sin medverkan, samtycker till att uppgifterna lagras.  

  

  

                                                 
25

 Patientdatalag (2008:355) 6 kap.om “sammanhållen journal”. 
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4 Teori 
Uppsatsen antar ett makroperspektiv eftersom den i huvudsak fokuserar på utsa-

gor med myndigheter och organisationers som avsändare. Det är därför viktigt att 

placera studien i ett teoretiskt ramverk som problematiserar beslutsfattande i stör-

re organisationer men som samtidigt fäster uppmärksamhet vid hur konkurrerande 

intressen styr det slutgiltiga beslutet. Niklas Luhmanns systemteori rymmer den 

här problematiseringen medan Michel Foucaults diskursbegrepp är tillämpbart vid 

en beskrivning av dominerande värdens inkluderande och exkluderande funktio-

ner. I det här kapitlet ges därför en redogörelse för relevanta delar av Luhmanns 

och Foucaults teorier och idéer.      

4.1 Systemteori 
Sociologisk systemteori har utvecklats inom handlingssociologin. På det individu-

ella planet har människan utvecklat personliga karaktärsdrag som förhindrar hen-

ne från att uppfatta sin egen person som helt oberäknelig och irrationell. På sam-

ma sätt har det i samhället utvecklats sociala system som gör att vi relativt obe-

hindrat kan träda in i ett socialt sammanhang utan att varje gång behöva knäcka 

en social beteendekod.
26

 Talcott Parsons (1902 – 1979) imponerades av det mo-

derna samhällets professionella aktörer som han menade bortsåg från enskilda 

individers intressen till förmån för det kollektiva. Parsons menade att sociala sy-

stems strukturer påminde om företagsstrukturer och att strukturerna simultant 

upprätthåller samt sprider ut gemensamma sociala värderingar för att internalisera 

kollektiva målsättningar hos nykomlingar i systemet. Parsons teorier har periodvis 

haft stort inflytande, inte enbart bland sociologer utan också inom ekonomiska 

discipliner, men han har också anklagats, särskilt från marxistiskt håll, för sina 

positiva paralleller mellan samhället och den marknadsekonomiska organisatio-

nen.
27

  

                                                 
26

 W.W. Sharrock, J.A. Hughes och P.J. Martin, Understanding Modern Sociolo-

gy, 2003, s. 25f. 
27

 Ibid., s. 35. 
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4.1.1 Självskapande system 

I traditionell systemteori har man intresserat sig för hur beslutsfattande organisa-

tioner fungerar för att vara rationella, effektiva, målorienterade och objektiva och 

vilka konsekvenser det innebär för den sociala interaktionen. Det här vände sig 

den tyske systemteoretikern Niklas Luhmann (1927 – 1998) mot. I motsats till 

argumentet att social interaktion uppstår som en följd av ett systems rationella 

ordning så menade Luhmann istället att interaktion mellan systemets delar är själ-

va förutsättningen för systemets existens.
28

 Sociala system består av kommunika-

tionsnätverk som skapas i nuet och från en händelse till en annan och ett system 

kan endast operera och fortsätta operera genom att sätta sina egna operationer i 

spel. System ska därför betraktas som operativt slutna och som självskapande. 

Genom sin operativa slutenhet blir systemen förutsägbara och har därför en stabi-

liserande effekt på samhället.
29

 
30

 I det rättsliga systemet kommunicerar jurister 

med varandra och upprätthåller på så vis det rättsliga systemet. Att som icke-jurist 

kunna påverka eller förändra det rättsliga systemet är, på grund av systemets 

slutenhet, inte lätt. På samma sätt kan man betrakta statsapparaten som ett system 

som organiseras i flera undersystem - statliga myndigheter. Kommunikation in-

ternt samt mellan undersystemen är en förutsättning för att systemet ska kunna 

fungera.  

4.1.2 Systemets skiljedomare 

För att garantera ett systems stabilitet så krävs en organisation; Luhmann betrak-

tade organisationer som systemens empiri. Organisationen behöver i sin tur någon 

som fattar beslut när en valmöjlighet uppstår. Systemet utser därför en skiljedo-

mare (Nassehi använder ordet ”decider”) som kan hållas ansvarig för de beslut 

som fattas. Luhmann pekade på det paradoxala med att ha beslutanderätt. Om det 

var självklart vad som skulle ske så hade ingen behövt besluta om saken, men att 

                                                 
28

 A. Nassehi, Organizations as decision machines: Niklas Luhmann’s theory of 

organized social systems, 2005, s.180 
29

 Ibid., s. 183f. 
30

 K.A. Ziegert, The Thick Description of Law: An Introduction to Niklas Luh-

mann’s Theory, 2002, s. 61. 
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ha ett val innebär att inte veta vad man ska göra. Utan en skiljedomare så kommer 

ett system fastna i ett slags cirkulärt refererande till sig självt och några beslut 

kommer inte att fattas. Genom att tillfoga ansvarsskyldighet till ett system så syn-

liggör man systemets funktionsstrukturer och när dessa strukturer är observerbara 

så blir det möjligt att hålla någon till svars för de beslut som fattas.
31

 Det är dock 

viktigt att komma ihåg att en skiljedomare inte behöver vara en person, rollen kan 

mycket väl innehas av någon form av instans eller myndighet. Bristen på mänsk-

lig närvaro är påtaglig i Luhmanns systemteori. Beslutsfattande, hävdade Luh-

mann, är inte ett mänskligt medvetandetillstånd utan en struktur - det är psykolo-

gens roll att avgöra medvetandets roll i beslutsfattandet.
32

 

4.1.3 Systemets beslutsprocess 

Ett beslut ska inte tolkas som ett uttryck för en speciell preferens hos skiljedoma-

ren utan som ett val mellan olika förväntningar som skiljedomaren gör. Beroende 

på vilka förväntningar som de andra parterna i processen har på beslutet så står 

skiljedomarens val mellan konformitet eller avvikelse – någon får sin vilja fram, 

någon annan blir besviken. Oavsett vilket val skiljedomaren gör så är resultatet i 

någon mån väntat. Själva förekomsten av olika förväntningar framtvingar beslut 

inom ett system och beslutet fungerar alltid som en bekräftelse eller som ett avvi-

sande gentemot de olika förväntningarna. Innan ett beslut har fattats så är valet 

mellan de olika alternativen en öppen fråga - efter att beslutet har fattats så får 

man hantera dess konsekvenser. Ett visst beslut kan innebära att nya förväntningar 

skapas medan gamla förväntningar kanske omformuleras eller faller bort.  Den 

här processen skapar ständigt nya möjligheter i ett system. Beslut är alltid en pro-

dukt av sig självt på grund av sitt förhållande till sina egna förväntningar. Det här 

ständigt pågående växelspelet är ett uttryck för det självskapande och operativt 

slutna system som Luhmann beskrev i sin systemteori.
33

 

                                                 
31

 A. Nassehi, 2005, s. 186f. 
32

 N. Luhmann, Social Systems, 1995, s. 296. 
33

 Ibid., s. 295f. 
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4.1.4 Beslutets syfte 

Skiljedomarens uppgift är inte i första hand att optimera relationerna mellan till-

gängliga valmöjligheter och på förhand uppsatta mål eller att maximera beslutets 

effekter. Beslutsprocessen handlar snarare om att skapa gynnsamma konstellatio-

ner mellan förväntningar och handling, det vill säga fatta beslut som skapar goda 

förutsättningar för en konstruktiv process som driver utvecklingen framåt. Det 

finns dock organisationer där optimering och maximering är viktigt. I situationer 

där utgången av ett beslut är avgörande för framgång eller misslyckande ökar 

sannolikheten till att det bara finns ett enda korrekt beslut. Luhmann poängterar 

att beslut ibland skjuts upp.
34

 Anledningar till att beslut skjuts upp kan vara att 

systemet inte har utsett en tydlig skiljedomare, att det finns flera skiljedomare och 

att det råder osäkerhet kring ansvarsfrågan eller att skiljedomaren av någon anled-

ning medvetet fördröjer beslutsfattandet. Men att skjuta upp ett beslut borde rim-

ligtvis öka risken till att beslutet får dysfunktionella konsekvenser för systemet. 

Då ett beslut dröjer så polariseras förväntningarna och när beslutet äntligen fattas 

så kan det innebära extremt negativa eller extremt positiva konsekvenser för de 

inblandade parterna. För att system ska fungera, och i förlängningen överleva, 

krävs därför att beslut fattas och att de fattas kontinuerligt.    

4.2 Diskursanalys: teoretisk bakgrund 
Diskursanalys handlar om att ställa frågor om på vilket sätt det talas om verklig-

heten, vilka versioner som kan urskiljas och hur versionerna står i relation till var-

andra. Metoden är inte helt okontroversiell; vissa uttrycker det som att diskursana-

lys handlar om att använda material för sina egna syften. Därmed så neutraliserar 

man det så kallade ”bias-problemet” vilket handlar om snedvridning av forsk-

ningsresultat på grund av systematiska procedurfel i urval, insamling och analys. 

För diskursforskaren är det särskilt viktigt att redogöra för den studerade kontex-

ten, att motivera kontextvalet samt diskutera följderna av detta val. Det har ut-

                                                 
34

 Ibid., s. 295ff. 
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vecklats olika metodologiska strategier inom diskursanalysen men teorin förknip-

pas främst med Michel Foucault (1926 – 1984).
35

 

4.2.1 Att gräva efter kunskap 

Foucault talade om vetandets arkeologi som en metod med syfte att gräva fram 

dolda lager av kunskap gömda i ”arkiven”. Med ”arkiven” syftade Foucault på en 

uppsättning regler som definierar verkligheten och sätter gränser för vad som är 

möjligt att säga och tänka. De här reglerna utgörs av ett system av formationer 

och transformationer av utsagor. Foucaults teorier om hur man bör bedriva forsk-

ning innebar ett brott och en frigörelse från de linjära kontinuitetskategorier som 

dittills hade präglat humanvetenskaperna. Istället för att betrakta historia i termer 

av tradition, utveckling eller evolution så ska historia betraktas som en diskonti-

nuitet. Vetandets arkeologi används därmed för att gräva fram de specifika tillfäl-

len då oväntade brott och riktningsförändringar i historien har ägt rum. Avsikten 

är att komma fram till vad som styr olika framställningar och som får dem att 

framstå som vetenskapligt acceptabla och sanna. För att komma åt detta så är det 

nödvändigt att spåra och kartlägga språkliga regelbundenheter i utsagorna.
36

 

4.2.2 Diskursbegreppet 

För att kunna analysera dessa språkliga regelbundenheter så utvecklade Michel 

Foucault begreppet diskurs, eller diskursiva formationer. En diskurs definieras 

lika mycket, eller mer, genom vad den utesluter och begränsar som genom vad 

den innehåller. Som exempel kan den medicinska diskursen nämnas och hur den 

har definierat sig själv genom att ta avstånd från magi och besvärjelser på 1600- 

och 1700-talen, från kvacksalveri och traditionella huskurer på 1800-talet och från 

alternativmedicin och olika icke-auktoriserade terapier i våra dagar. Genom att 

definiera vad som inte räknas som ”riktig medicin” så formas alltså den medicins-

ka diskursen. 

 För att förklara diskursens ordning så ställde Foucault upp tre ute-

stängnings- eller uppdelningsprocedurer: 

                                                 
35

 M. Börjeson och E. Palmblad, Introduktion, 2007, s. 13ff. 
36

 R. Nilsson, Foucault – en introduktion, 2008, s. 51ff. 
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1. Förbudet: man får inte säga allt, man kan inte tala om vad som helst och 

vem som helst får inte tala. 

2. Man gör en uppdelning mellan förnuft och vansinne. 

3. Man gör skillnad mellan sant och falskt. Viljan till sanning har gjort punk-

terna 1 och 2 till sina.  

Utöver de här tre procedurerna finns det inre procedurer där diskurserna 

utövar kontroll över varandra.  

Diskursbegreppet har kritiserats hårt, inte minst i skarven mellan 1960- och 70-

talen då Foucault lanserade sina teorier kring begreppet. Man ifrågasatte till ex-

empel tanken på att det inte skulle finnas någon verklighet utanför diskursen. Men 

Foucault förnekade inte en icke-diskursiv verklighet. Däremot hävdade han att 

den bara var gripbar genom diskurserna. Verkligheten kan bara komma till oss i 

”medierad” form.
37

 

4.2.3 Makt och disciplinering 

Foucault talade om den disciplinära makten som har för avsikt att disciplinera 

medborgarna genom en noggrann klassificering och kartläggning av samhället 

och dess medborgare. Foucault myntade begreppet ”styrningsmentalitet” eller 

”styrningsrationalitet” (av eng. ”governmentality”) och syftade på en teknologi 

som handlar om hur makten använder sig av apparater för att styra den ”sociala 

kroppen” och för att disciplinera människorna. Ett exempel på en sådan discipli-

nerande apparat är Panoptikon. Begreppet åsyftar ursprungligen den runda, pan-

optiska typ av fängelsebyggnad i vilken fångvaktarna har ständig uppsikt över 

samtliga fångar, samtidigt som fångarnas egna synfält är strikt begränsade. Fou-

cault använde Panoptikon som metafor när han beskrev det moderna hierarkiska 

samhället i vilket övervakningsteknologin har blivit så avancerad att den faktiska 

övervakningen har blivit överflödig. Genom de samhälleliga institutionerna så 

klassificeras, kategoriseras och examineras medborgarna in i minsta detalj genom 

hela livet. Foucault menade att det här skapar en känsla av att vara under ständig 

övervakning vilket har en disciplinerande verkan på medborgarna – utan att någon 

                                                 
37

 Ibid., s.53ff. 
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övervakning i egentlig mening har ägt rum. I takt med informationsteknologins 

utveckling så har Panoptikonbegreppet återigen aktualiserats då många menar att 

den nya tekniken innebär en mångdubbling av Panoptikons kraft.
38

 

4.2.4 Juristernas roll 

Foucault kritiserade den liberala staten och beskrev liberalismen som en styr-

ningsrationalitet snarare än en politisk ideologi eller ett ekonomiskt system. För 

Foucault var frihet och makt effekter av varandra. De moderna liberala välfärds-

systemen beskrivs ofta som karaktäriserade av en ökande självstyrning. Men den 

liberala staten innebär så effektiv styrning som möjligt, inte så lite styrning som 

möjligt. Det betyder att även om vi kan uppleva att självbestämmandet över våra 

liv ökar så är vi i själva verket i händerna på experter och specialister  som kolo-

niserar de diskursiva fälten, inklusive det rättsliga. Rätten kan då inte fylla sin 

neutrala funktion eftersom även rätten kontrolleras av experter.
39

 Foucault har 

senare kritiserats för den här pessimistiska ståndpunkten och det har framhållits 

att experter inte alls koloniserar det rättsliga fältet, även om de försöker. Jurister 

har en funktion att fylla som garanter för individens rättssäkerhet gentemot exper-

ter som försöker kontrollera och disciplinera allt större områden av det sociala 

livet. Den funktionen fyller de, enligt Carole Smith, på ett tillfredsställande sätt.
40

 

4.3 Systemteoretisk diskursanalys 
Annika Staaf hävdar att då rättssystemet, i Luhmannsk mening, är slutet och själv-

reproducerande så betonar systemet därmed självreglering i de underliggande, 

sociala subsystem som verkar i rättssystemets egen samverkansdiskurs, men även 

i andra subsystem som rättssystemet bidrar till att upprätthålla. Det innebär att när 

rättsnormer finner sin väg till andra sociala subsystem, genom lagar eller rätts-

principer, så omformuleras de i det mottagande systemet för att ”passa in” i den 

diskurs som råder där. Denna omformulerade norm finner sedan sin väg tillbaka 

till rättssystemet som i sin tur formulerar om normen i en ömsesidig interaktiv 

                                                 
38

 R. Nilsson, 2008, s.106ff.  
39

 Ibid., s. 133. 
40

 C. Smith, The sovereign state v Foucault : law and disciplinary power, 2000. 
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process. Staaf menar att rättssystemets slutenhet är ett problem. Lagstiftaren mås-

te föra en diskussion avseende de processer som sker inom systemet eftersom det 

är här produktions- och reproduktionsprocessen av diskursen initieras och fortle-

ver.
41

 Då makt, enligt Foucault, bara existerar när den utövas så cirkulerar den 

därför i ett ständigt spel och befinner sig i ständigt förändring.
42

 Det här kan det 

vara värt att tänka på för lagstiftaren. Resonemanget påminner också om Luh-

manns teori angående beslutsprocessen som ett ständigt växelspel mellan de som 

har förväntningar på ett beslut och skiljedomaren som fattar beslutet.  

  

                                                 
41

 A. Staaf, 2005, s. 81. 
42

 R. Nilsson, 2008, s. 85f. 
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5 Metod 
Diskursanalysen har på senare år vunnit mark inom samhälls- och humanveten-

skaperna. Detta beror till stor del på dess benägenhet att betrakta traditionella och 

okonventionella källor som likvärdiga. Man har inom diskursanalysen ifrågasatt 

och tagit avstånd från premissen att till exempel en statlig offentlig utredning är 

mer ”sann” än en veckotidningsartikel. Det väsentliga inom diskursanalysen är att 

alla typer av material kan göra anspråk på att säga något om verkligheten. Det här 

okonventionella hanteringen av källor skapar nya förutsättningar för metoder till 

datainsamling då vetenskapsteoretiska frågor och empiri behandlas integrerat.
43

 

Diskursanalys är en lämplig metod i den här studien eftersom den ”vetenskapliga 

halten” i de analyserade dokumenten varierar med traditionella mått mätt. Det 

medför att själva presentationen av empirin samtidigt innebär ett slags veten-

skapsteoretisk tolkning av materialet; lika viktigt som materialets innehåll är sättet 

som det presenteras på, liksom vilken information som materialet utesluter.  

5.1 Analysobjekt 
Episteme är ett begrepp som myntades av Foucault för att beskriva den ”strategis-

ka apparat” inom vilken olika diskurser verkar. Inom ett episteme kan flera olika 

diskursiva fält konkurrera med varandra om rätten att formulera sanningen.
44

 

Inom diskursanalysen är det utsagan som är föremål för analys. En utsaga är, en-

ligt Foucault, ett objekt bland andra som människor producerar, använder, för-

vandlar och utbyter. Genom att en utsaga inkluderar vissa saker och samtidigt 

exkluderar andra så försöker den forma hur vi uppfattar sanning och verklighet. 

Därför bidrar utsagor till att skapa verkligheten samtidigt som de beskriver den. 

Diskurser och utsagor är fyllda av tecken som är sammanlänkade och får sin bety-

delse i relation till varandra. Inom diskursanalysen talar man om nodalpunkter 

som är särskilt viktiga tecken kring vilka de övriga tecknen ordnas och får bety-
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delse, en tankemodell som för tankarna till skiljedomarens roll i Luhmanns kom-

munikationsnätverk.
45

  

5.2 Urval och dess konsekvenser 
Redan när man väljer uppsatsämne så gör man anspråk på att berätta om verklig-

heten utifrån ett visst perspektiv. Jag upplever att det pågår en diskursiv kamp i 

beslutsprocessen kring ett nationellt vaccinationsregister och jag väljer analysen-

heter, utsagor, som jag anser illustrerar den här kampen. Konsekvensen blir att 

uppsatsens resultat och slutsatser speglar en medierad verklighet. Det innebär inte 

att vad som står i den här uppsatsen är lögn, men det innebär att uppsatsen beskri-

ver en ögonblicksbild av verkligheten. Genom att uppsatsen beskriver en process 

så kan den därmed bidra till att påverka processen; uppsatsen blir till en utsaga 

som läggs till övriga utsagor inom den diskursiva kampen. 

5.3 Dokumentanalys 
Strikt metodologiskt så granskas materialet i uppsatsen genom en dokumentana-

lys. Holme och Solvang beskriver fyra granskningsfaser som bör göras vid 

granskning av källor: 

 Observationsfasen (litteratursökning) 

 Ursprungsfasen (vilket är källans ursprung) 

 Tolkningsfasen (vad har källan för relevans, syfte och datering) 

 Användbarhetsfasen (källans koppling till studiens syfte)
46
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 M. Wreder, Ovanliga analyser av vanliga material – Vad diskursteorin kan 

göra med enkäter, 2007, s. 34f. Se även uppsatsens avsnitt 5.1.3. 
46
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6 Material 
Följande dokument kommer att analyseras (fet stil är de namn som används i ana-

lysdelen): 

 Strategin för Nationell eHälsa. Promemoria (S2010.020) Nationell eHäl-

sa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, 

rapport från Socialdepartementet.  

 Socialstyrelsens skrift. Socialstyrelsen (2008), Hälsodataregister räddar 

liv och förbättrar livskvalitet, informationsskrift från SoS. 

 Vetenskapsrådets rapport. Vetenskapsrådet (2010), Rättsliga förutsätt-

ningar för en databasinfrastruktur för forskning, rapport från Vetenskaps-

rådet. 

 SKL:s skrift. Sveriges Kommuner och Landsting (2010), Bättre kvalitet 

för varje patient. Nationella kvalitetsregister – utvecklar och stärker kvali-

teten inom vården, informationsskrift av SKL. 

 SMI:s inlägg.  

 Carlsson, J. (2010). ”Registrera mera”, Smittskydd, 2010:4, s.3, le-

dare av SMI:s generaldirektör.  

 Thorstensson, R. (2010).”Tydligare smittskydd öppnar för vaccina-

tionsregister”, Smittskydd, 2010:2, s. 42, krönika av avdelningsche-

fen för Diagnostik och Vaccinologi, SMI. 

 Norrby, R. (2008). ”HPV-vaccination bör registreras nationellt”, 

Smittskydd, 2008:5, s. 3, ledare av SMI:s f.d. generaldirektör. 

 Juristernas tolkning. 

 Landelius, A-C. (2008). ”Patientdatalagen – en fråga om patientsä-

kerhet och integritet”, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2008:3, s. 309-

30, vetenskaplig artikel.   

 Rynning, E. (2009). ”Privatlivet och forskningen – en dyster läges-

beskrivning”, Svensk Juristtidning, 2009:4, s. 566-84, vetenskaplig 

artikel.  
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6.1 Ursprungsfasen: representerade aktörer 
Under ursprungsfasen har jag varit mån om att materialet ska representera intres-

senter i diskussionen kring ett nationellt vaccinationsregister.  

6.1.1 Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker 
information inom vård och omsorg. 

Nationell eHälsa leds av Socialdepartementet i samarbete med SoS, SKL, Vårdfö-

retagarna och Famna
47

 och handlar om att reformera och förbättra informations-

hanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Begreppet eHälsa om-

fattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård 

och omsorg. Exempel är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och 

webbportaler med hälsoinformation riktad till medborgare.  

6.1.2 Socialstyrelsen (SoS) 

SoS är den statliga myndighet som har det övergripande smittskyddsansvaret. Det 

är också SoS som förvaltar de allra flesta hälsodataregister. SoS är tillsynsmyn-

dighet och har rätt att meddela bindande föreskrifter inom sina verksamhetsområ-

den.  

6.1.3 Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forsk-

ning inom alla vetenskapsområden. Organisationen utgörs av forskare, ofta pro-

fessorer inom respektive forskningsområde. Utöver forskningsfinansiering arbetar 

myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Veten-

skapsrådet fördelar flera miljarder i forskarstöd varje år.  

6.1.4 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

SKL är en intresse- och arbetsgivarorganisation som företräder Sveriges alla 

kommuner, landsting och regioner. Det betyder att de företräder de flesta vårdgi-

varne i Sverige. SKL är också den organisation som administrerar och beviljar 

finansiellt stöd till de nationella kvalitetsregistren.  
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 Vårdföretagarna är en intresseorganisation för privata vårdgivare och Famna är 

en organisation för icke-vinstdrivande aktörer inom vård och social omsorg. 
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6.1.5 Smittskyddsinstitutet (SMI) 

SMI är en nationell kunskapsmyndighet med ett samlat ansvar för smittskyddet i 

Sverige. SMI arbetar ur ett folkhälsoperspektiv med att ta fram kunskaps- och 

beslutsunderlag och ge råd och stöd till verksamma inom vården. Viss forskning 

bedrivs också på SMI som länge har varit angelägna om att få ett nationellt vacci-

nationsregister till stånd.  

6.1.6 Ann-Charlotte Landelius och Elisabeth Rynning 

Ann-Charlotte Landelius är docent förvaltningsrätt men hon har också en bak-

grund som socialsekreterare. Hon har bedrivit forskning kring sekretess inom häl-

so- och sjukvården och om patientsäkerhet. I den artikel som ingår i uppsatsens 

material så diskuterar hon vad den rättsliga regleringen innebär för patienten ur ett 

integritetsperspektiv. Elisabeth Rynning är professor i medicinsk rätt och har be-

drivit forskning kring patienters och försökspersoners rättigheter ur ett integritets-

perspektiv samt om användningen av ny teknologi inom sjukvård och forskning. I 

den artikel som behandlas här så diskuterar Rynning vilka effekter som rådande 

lagstiftning har för privatpersoner i relation till hantering och utlämnande av per-

sonuppgifter i samband med forskning.  

6.2 Tolknings- och användbarhetsfaserna 
I tolkningsfasen har föresatsen att välja dokument som uttrycker den aktuella in-

stansens uppfattning i en för instansen viktig fråga varit rådande. För aktualitetens 

skull så har det varit viktigt att välja så nya dokument som möjligt.   

6.3 Kommentarer till materialet 
SMI ger inte ut informationsskrifter av det slag som SoS eller SKL gör. De artik-

lar och rapporter som SMI publicerar handlar till största del om vaccinationstäck-

ning eller om epidemiologisk forskning. De tre utsagor som är inkluderade i mate-

rialet är dessutom väldigt kortfattade och jag menar att tre texter är mer jämförba-

ra med de övriga källorna än vad en hade varit. Det är anledningen till att SMI är 

representerade av tre utsagor.  
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7 Analys 
För att analysera dokumenten kommer jag att använda en enkel analysmodell som 

i stort bygger på en modell utformad av Malin Wreder.
48

 Syftet med modellen är 

att: 

1. Identifiera de tecken i utsagorna som diskurserna centreras kring. 

2. Beskriva de diskurser som framträder. 

3. Lokalisera diskursernas nodalpunkter. 

7.1 Strategin för Nationell eHälsa 
Rapporten är en beskrivning av strategin för Nationell eHälsa; vad man har åstad-

kommit och vad nästkommande steg innebär. I rapporten kan man läsa att en vär-

deringsskiftning har gjorts som innebär ökat fokus på införandet, användningen 

och nyttan av tekniken från att fokus tidigare har legat på själva utvecklingen av 

tekniken. Man börjar nu också arbeta in begreppet eHälsa i målgruppens medve-

tande. Strategin går i stora drag ut på att implementera eHälsa och e-förvaltning 

på alla nivåer inom hälso- och sjukvård och socialtjänster så effektivt som möjligt. 

Man har intensifierat och breddat sitt arbete och inkluderar nu både nationell, re-

gional och kommunal nivå i processen. Samarbetsgrupper med representanter från 

både offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att åstadkomma ge-

mensamma lösningar på införandet av IT-system och e-tjänster i vården. Man ger 

också exempel på konkreta resultat av satsningen.
49

 

7.1.1 Centrala tecken: Nationell eHälsa 

 Information (en underutnyttjad resurs som måste frigöras) 

 Teknik (något naturligt och nödvändigt för utveckling av vården) 

 Infrastruktur (underlättar den ”elektroniska framkomligheten”) 

                                                 
48

 M. Wreder, 2007, s. 36.  
49

 Socialdepartementet, Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker in-

formation inom vård och omsorg, 2010. 
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 ”e” (konnotation: en modern version av något befintligt, till exempel 

eHälsa, e-förvaltning, e-tjänster och e-legitimation) 

 Gränsöverskridning (samverkan mellan privat och offentligt på nationell, 

regional och lokal nivå; ökad tillgänglighet för samtliga berörda - patient, 

anhörig, vårdgivare och huvudmän) 

 Delaktighet (eHälsa gynnar både individ, samhälle och vårdaktörer; sam-

arbete mellan alla aktörer) 

 Disciplinering (ökad strukturering, effektivisering, klassificering, stan-

dardisering och mätbarhet) 

7.1.2 Framträdande diskurser: Nationell eHälsa 

 Politiskadministrativ diskurs: det är bland annat Socialdepartementet 

som står bakom utsagan vilken beskriver eHälsa som något exceptionellt 

viktigt för samhällsnyttan generellt och hälso- och sjukvården i synnerhet.  

 Teknisk diskurs: utsagan hänvisar till en mängd olika IT-projekt och in-

novationer som är tänkta att effektivisera informationshantering inom häl-

so- och sjukvården.  

 Medicinsk diskurs: representanter för SKL, Vårdföretagarna och Famna 

ingår i Ledningsgruppen för Nationell eHälsa. Det ligger i alla tre organi-

sationernas intresse att tillgänglighet av data och gränsöverskridande sam-

arbeten inom vården underlättas. 

 ”Metadiskurs”: dokumenten innehåller ”utsagor i utsagan”, fyra små in-

tervjuer där en privatperson, en sjuksköterska, en överläkare och en tjäns-

teman uttrycker sig positivt om olika innovationer inom eHälsa. 

7.1.3 Nodalpunkt: Nationell eHälsa 

I utsagan formulerar socialminister Göran Hägglund och dåvarande folkhälsomi-

nistern Maria Larsson införande, användning och nytta som ledord i det fortsatta 

arbetet. Samtidigt har man bytt namn från Nationella IT-strategin för vård och 

omsorg till Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom 

vård och omsorg. Detta för att understryka kombinationen av ny teknik med häl-

sobegreppet. Därmed är eHälsa den nodalpunkt som definierar utsagan.  
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7.2 Socialstyrelsens skrift 
I sin skrift vill SoS presentera de svenska hälsodataregistren för läsaren. I utsagan 

nämns fyra principer som SoS anser vara viktiga när man förvaltar register för 

forskningsändamål: integritet (rätten till självbestämmande), säkerhet (förhindra 

läckor), nytta (ur ett samhällsperspektiv) och solidaritet (att individen gör en 

mindre uppoffring om den utgör en påtaglig vinst för någon annan). När man vä-

ger nytta mot risker i fallet med hälsodataregister så väger visserligen rätten till 

självbestämmande lättare än den samhällsnytta som registren innebär. Det här 

kompenseras, menar SoS, av att kraven på sekretess och integritetsskydd är extra 

högt. I utsagan finns 33 exempel på studier där hälsodataregister har varit till stor 

nytta.  

7.2.1 Centrala tecken: Socialstyrelsens skrift 

 Avvägning (mellan samhällsnytta och integritetsskydd; mellan vinster och 

kostnader) 

 Erfarenhet (SoS är den stora, traditionella ”registermyndigheten”, de be-

sitter nödvändig kunskap om hur man inrättar och förvaltar ett register) 

 Rättssäkerhet (SoS följer regelverk noggrant; SoS är rättvisa i sitt arbete) 

 Solidaritet (att acceptera medverkan i ett register är en demokratisk och 

solidarisk handling; alla ska vara med; kollektivet går före individen) 

 Nytta (SoS ger 33 exempel på studier där hälsodataregister har varit oum-

bärliga) 

7.2.2 Framträdande diskurser: Socialstyrelsens skrift 

 Politiskadministrativ diskurs: SoS är en tung myndighet med stort an-

svar och befogenhet att styra stora delar av samhällsapparaten. Samhälls-

nyttan väger oerhört tungt. Även om SoS beaktar den personliga integrite-

ten, har stor respekt för lagstiftning och regelverk och inser registrens be-

tydelse för forskning, så överskuggar ändå myndighetsutövandet alla andra 

diskurser.  
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7.2.3 Nodalpunkt: Socialstyrelsens skrift 

I SoS skrift återkommer man gång efter gång till begreppet ”nytta” och hur viktigt 

det är att individuella intressen inte får ha för stort inflytande på bekostnad av 

gemensamma samhälleliga intressen. Samhällsnytta är nodalpunkten som defini-

erar utsagan. 

7.3 Vetenskapsrådets rapport 
Rapporten har utarbetats på uppdrag av Vetenskapsrådets expertgrupp för data-

basinfrastruktur (DISC). Vetenskapsrådet menar att det finns ett behov av en da-

tabasinfrastruktur för forskning som innebär ökad tillgänglighet till data, ett mer 

effektivt användande av data, möjlighet för forskare att bedriva forskning på ge-

nerella databaser och register samt möjlighet att göra datainsamlingar för mer 

generella forskningsändamål. Vetenskapsrådet menar att det finns grovt sett två 

intressen som står i konflikt med varandra; intresset att skapa goda förutsättningar 

för forskare och intresset att ta vara den enskilde medborgarens integritet. I rap-

porten konstaterar man att det främst är juridiken som komplicerar uppbyggnaden 

av en infrastruktur för forskning. Man efterlyser därför en utredning som gör en 

avvägning av forskningens förutsättningar och behov jämfört med andra för sam-

hället viktiga intressen.
50

 

7.3.1 Centrala tecken: Vetenskapsrådets rapport 

 Juridiska hinder (lagstiftningen har inte i tillräcklig utsträckning tagit 

hänsyn till forskningens behov) 

 Tillgänglighet (tillgängliggörande av data är en nödvändighet för fram-

gångsrik forskning) 

 Samordning (databaser, myndigheter, regelverk och lagstiftning bör sam-

ordnas för att underlätta forskningen) 

 Kunskapsbrist (få vet vad som egentligen gäller) 

 Forskningen (den har inte prioriterats tillräckligt högt) 
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7.3.2 Framträdande diskurser: Vetenskapsrådets rapport 

 Medicinsk diskurs: och i synnerhet forskarsamhällets fält inom den me-

dicinska diskursen. Vetenskapsrådet anser att forskningen har fått stå till-

baka i för hög grad till förmån för andra värden. I synnerhet är det den ju-

ridiska diskursen som har varit ett hot, men man menar även att etiska 

överväganden ibland väger för tungt i avvägningen mellan olika intressen.  

7.3.3 Nodalpunkt: Vetenskapsrådets rapport 

En genomgående önskan i Vetenskapsrådets rapport är att olika regelverk som rör 

sekretess, personuppgifter och etik, men även frågor som handlar om elektronisk 

infrastruktur och samarbete mellan olika aktörer och registeransvariga, genomsy-

ras av en önskan om smidigare regelverk. Den något sammanfattande formule-

ringen av nodalpunkt lyder då: uppluckring av regelverk.  

7.4 SKL:s skrift 
SKL har publicerat skriften för att ge en bild av de nationella kvalitetsregistren 

och hur de fungerar. Genom exempel där olika ansvariga för ett antal kvalitetsre-

gister intervjuas så vill man visa hur statistik, uppföljning och register bidrar till 

att förbättra vården för patienter. Enligt skriften är det övergripande syftet med 

kvalitetsregistren att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kva-

litet. Tanken är att oavsett vem som är vårdgivare så ska man kunna följa resulta-

ten av vård och behandling för att säkra en god vårdkvalitet. Ett register är unikt 

men ska kunna användas av andra registerhållare för uppföljning och kvalitetssäk-

ring av vård och behandling.  

7.4.1 Centrala tecken: SKL:s skrift 

 Partikularism (varje register är unikt, specialiserat och fungerar efter sär-

skilda standarder; varje patient är unik; decentraliserat ansvar är positivt) 

 Kvalitet (syftet är att höja kvaliteten på statistik och data som vården är 

beroende av; att i slutändan höja kvaliteten av vården) 

 Resultat (man vill använda registren för att åstadkomma resultat) 
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 Professionen (det är i professionen som kunskapen finns; det är profes-

sionen som ska hantera data i unika, specialiserade register) 

7.4.2 Framträdande diskurser: SKL:s skrift 

 Medicinsk diskurs: det är de engagerade vårdgivarna som kommer till 

tals i utsagan. Skriften vill visa vilka resultat som den medicinska profes-

sionen kan åstadkomma med hjälp av kvalitetsregister.  

 Etisk/moralisk diskurs: man vill poängtera att det är den enskilda patien-

ten som står i fokus och det ansvar vårdgivare har att alltid erbjuda en 

högkvalitativ vård.  

 ”Metadiskurs”: merparten av skriften bygger på exempel där framförallt 

de ansvariga för ett antal kvalitetsregister, så kallade registerhållare, redo-

visar de framsteg som vården har kunnat göra tack vare kvalitetsregistren. 

7.4.3 Nodalpunkt: SKL:s skrift 

En uppfattning om det unika som ett positivt värde karaktäriserar SKL:s skrift. 

Även om man anser att flera kvalitetsregister bör samköras för att öka dess effek-

tivitet så bör registren förbli specialiserade och ha en decentraliserad förvaltning. 

Därför är utsagans nodalpunkt partikularism, varje specifikt register ska bedö-

mas efter sina unika syften och användningsområden. 

7.5 SMI:s inlägg 
Inlägget är en kombination av tre utsagor, två ledare och en krönika, hämtade ur 

SMI:s nyligen nedlagda tidskrift Smittskydd. De tre utsagorna förespråkar ett na-

tionellt vaccinationsregister med SMI som ansvarig myndighet. SMI har föresprå-

kat ett nationellt vaccinationsregister i SMI:s förvaltning under flera år. Den f.d. 

generaldirektören Ragnar Norrby angav i en ledare vaccination mot HPV
51

 som 

ett starkt skäl till ett register. Nuvarande generaldirektören Johan Carlsson menar 

att SMI, på grund av sitt uppdrag, sin struktur och sin erfarenhet av registerhanter-

ing, är den myndighet som lämpar sig bäst för uppdraget. Tidigare har det rått 

oklarheter kring var gränsen mellan SMI:s och SoS uppdrag går. Under det senas-
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te året har regeringen, enligt Rigmor Thorstensson, gett SMI ett tydligare och bre-

dare uppdrag vilket motiverar ett nationellt vaccinationsregister baserat hos SMI.  

7.5.1 Centrala tecken: SMI:s inlägg 

 Vaccination (vaccinationsregister, vaccinationsprogram, vaccinations-

täckning, biverkningar av vaccinationer) 

 Svevac (SMI:s informationssystem utvecklat för att registrera vaccina-

tioner) 

 Integritetskänslighet (SMI är vana vid att hantera register med ”integri-

tetskänslig” information) 

 Samordning av data (nödvändig för att analysera konsekvenser av vac-

cinationer) 

7.5.2 Framträdande diskurser: SMI:s inlägg 

 Medicinsk diskurs: den del av diskursen som har med forskning och 

smittskydd att göra.  

 Politiskadministrativ diskurs: SMI har ett ansvar som statlig expertmyn-

dighet att följa smittskyddsläget och utarbeta underlag och rekommenda-

tioner på området. Man har, till skillnad från SoS, ingen befogenhet att ut-

färda bindande föreskrifter. 

 Teknisk diskurs: Förutom informationssystemet Svevac så har SMI bland 

annat utvecklat SmiNet, en elektronisk tjänst där smittskyddsläkare anmä-

ler fall av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen (SFS 

2004:168). 

7.5.3 Nodalpunkt: SMI:s inlägg 

SMI är pådrivande för ett nationellt vaccinationsregister även om man i utsagorna 

inte tar definitiv ställning för vilken typ av register som är den bästa lösningen. 

Nationellt vaccinationsregister är nodalpunkten i utsagan.   
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7.6 Juristernas tolkning 
Ann-Charlotte Landelius menar att ett gott integritetsskydd inte bara är beroende 

av lagstiftningens utformning utan även av personalens möjligheter till att tilläm-

pa den på ett korrekt sätt. Det här är problematiskt eftersom lagstiftningen som 

reglerar elektronisk journalföring och utbyte av patientinformation, enligt Lande-

lius, är komplicerad till och med för en jurist. Det här ställer i sin tur oerhört stora 

krav på hälso- och sjukvårdspersonalen som ska tillämpa den. Dessutom ser Lan-

delius en tendens till att allt fler elektroniska personuppgifter blir tillgängliga för 

allt fler användare över allt större geografiska områden.
52

 Elisabeth Rynning me-

nar att regelverket kring hantering av personuppgifter i forskningssyfte är otydligt, 

ogenomtänkt, otillräckligt ordnat och präglat av bristande förutsägbarhet. Hon har 

svårt att se hur någon som saknar juridisk skolning ska kunna tillämpa det. Det 

här illustreras av fall där både forskningskommittéer och jurister har misstolkat 

eller missuppfattat det rådande regelverket och fattat tvivelaktiga beslut angående 

utlämnande av känsliga personuppgifter.
53

  

7.6.1 Centrala tecken: juristernas tolkning 

 Integritet (den personliga integriteten är det centrala i utsagan) 

 Patientsäkerhet (främst i betydelsen att vården har tillfredsställande till-

gång till patientinformation för att garantera patientens hälsa, men kan 

också syfta till säker hantering av patientuppgifter) 

 Komplicerad (beskriver lagstiftning och regelverk som rör hantering av 

personuppgifter inom vården och forskningen) 

7.6.2 Framträdande diskurser: juristernas tolkning 

 Rättslig diskurs: artikelförfattarna är representanter för en rättslig diskurs 

och använder sin expertis för att analysera lagar och regler kring hantering 

av personuppgifter. 
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 A-C. Landelius, Patientdatalagen – en fråga om patientsäkerhet och integritet, 

2008. 
53

 E. Rynning, Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning, 2009. 
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 Etisk/moralisk diskurs: Landelius och Rynning diskuterar alltid vad lag-

stiftningen i sin tillämpning innebär för den enskilde individen och hur 

stor risken för kränkning av den personliga integriteten är. 

7.6.3 Nodalpunkt: juristernas tolkning 

I utsagan är personlig integritet det centrala, vilket också är dess nodalpunkt.  
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8 Resultat 
Inom de diskurser som framträder i utsagorna inkluderas vissa värderingar och 

ställningstaganden medan andra exkluderas. I det här kapitlet redovisas de inklu-

derande eller exkluderande verkningar som detta innebär för beslutsprocessen.  

8.1 Inkluderande/exkluderande verkningar 
I uppsatsens analysavsnitt formulerade jag analysens syfte i tre punkter, nämligen 

att: 

1. Identifiera de tecken i utsagorna som diskurserna centreras kring. 

2. Beskriva de diskurser som framträder. 

3. Lokalisera diskursernas nodalpunkter. 

Jag bygger nu på formuleringen med en fjärde punkt som handlar om att: 

4. Undersöka diskursernas inkluderande och exkluderande verkningar och 

dess konsekvenser. Vad ryms i diskursen och vad stängs ute?  

8.1.1 Inkluderande och exkluderande verkningar: Nationell 
eHälsa 

Den tekniska termen ”IT” har blivit exkluderad ur namnet på strategin till förmån 

för termen ”eHälsa”. Det innebär en nedtoning av tekniska konnotationer som 

namnet tidigare hade till förmån för ett begrepp som signalerar något positivt och 

mänskligt. På så sätt försöker den tekniska diskursen neutralisera den 

etisk/moraliska diskursen och dess anspråk på traditionellt mänskliga värden inom 

hälso- och sjukvården. Regelverk och lagar som styr hanteringen av personuppgif-

ter inom hälso- och sjukvården redovisas kortfattat och översiktligt utan att man 

nämner de rättsliga problem som implementeringen av eHälsa och e-förvaltning 

faktiskt innebär. Därmed exkluderas den rättsliga diskursen från utsagan. De initi-

ativ som är ett resultat av Nationell eHälsa innebär att allt fler av vårdens och so-

cialtjänstens aktörer - på nationell, regional och lokal nivå - inkluderas och sam-

ordnas samtidigt som att eHälsa innebär att allt ska kunna skötas på lokal och re-

gional nivå. Det innebär en samordning av den medicinska diskursen men en de-

centralisering av den politiskadministrativa diskursen.  
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8.1.2 Inkluderande och exkluderande verkningar: Socialsty-
relsens skrift 

SoS gör i utsagan noggranna avvägningar mellan olika värden, inte minst mellan 

individens rätt till självbestämmande och den kollektiva nyttan med hälsodatare-

gister vilka man inte kan neka till att medverka i. De skäl som talar för samhälls-

nyttan väger enligt SoS tyngst. Därmed betonar SoS den solidariska aspekten och 

exkluderar den aspekt som handlar om personlig integritet i den etisk/moraliska 

diskursen så tillvida att individen har liten möjlighet att slippa registreras. Genom 

att föra en diskussion kring den rigorösa säkerhet och sekretess som omger per-

sonuppgifterna i hälsodataregistren så försöker man trubba av en alternativ etisk 

diskussion. I utsagan exkluderas även tekniska frågor och intressen vilket beror på 

att SoS har en lång erfarenhet av den här typen av register och vilka behov de stäl-

ler på tekniska lösningar. Att den tekniska diskursen inte nämns beror inte på att 

SoS vill motverka teknik, utan på att den tekniska diskursens position är ohotad. 

SoS hälsodataregister regleras av lag (1998:543) om hälsodataregister och tillhö-

rande förordningar. Rättssäkerhet och ett gott skydd av personuppgifter är aspek-

ter som väger tungt i SoS utsaga och några konflikter mellan den politiskadminist-

rativa och den rättsliga diskursen framträder inte.    

8.1.3 Inkluderande och exkluderande verkningar: Veten-
skapsrådets rapport 

Vetenskapsrådet betraktar i utsagan lagar och regelverk som hinder för att kunna 

bedriva en framgångsrik forskning. Man hoppas att en översyn ska leda till mer 

allmänna och, för forskare, lättmanövrerade regelverk. På så sätt försöker forskar-

samhället exkludera, för det första, den rättsliga diskursen som man menar skapar 

för många hinder för forskare, för det andra, den etisk/moraliska diskursen som 

man anser har fått jämförelsevis för stort inflytande i lagstiftningen och, för det 

tredje, den politiskadministrativa diskursen som är det lagstiftande organet; ge-

nom färre lagar och regler minskas det politiska inflytandet över forskningen. 

Mycket av det Vetenskapsrådet vill uppnå (lättillgängliga data) kan åstadkommas 

genom IT-lösningar. Den tekniska diskursen är därmed indirekt inkluderad. 
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8.1.4 Inkluderande och exkluderande verkningar: SKL:s 
skrift 

Datainspektionen har kritiserat de av SKL administrerade kvalitetsregistren. Men 

den rättsliga diskursen exkluderas ur kvalitetsregistens utsaga genom att man inte 

nämner de rättsliga förutsättningarna och problemen. Den medicinska diskursen 

dominerar i utsagan med betoning på den medicinska professionen medan den 

renodlade forskardiskursen inte inkluderas på samma sätt. Den etisk/moraliska 

diskursen är stark i och med att man talar mycket om patientperspektivet samti-

digt som man inte talar om vilka integritetskränkande konsekvenser ett kvalitets-

register kan innebära för den enskilde. Kvalitetsregistrens huvudmän är alltid en 

kommun, en region eller ett landsting. Men kvalitetsregistrens huvudmän är ofta 

inte medvetna om sitt ansvar eller vad det innebär. Samtidigt betonar kvalitetsre-

gistren det partikulära, det unika, med varje register och även om man gärna sam-

arbetar med andra registerförare så förespråkar man ett decentraliserat ansvar. 

Den politiskadministrativa diskursen är därmed passivt närvarande men samtidigt 

exkluderad från utsagan.  

8.1.5 Inkluderande och exkluderande verkningar: SMI:s in-
lägg 

SMI:s utsaga företräder den medicinska diskursen genom att de betonar de förde-

lar som ett nationellt vaccinationsregister skulle innebära för forskarsamhället och 

för folkhälsan. I sin roll som statlig myndighet så framträder även den politiskad-

ministrativa diskursen. Man eftertraktar rätten till att ansvara för ett nationellt 

vaccinationsregister vilket skulle innebära en framskjuten position inom den poli-

tiskadministrativa diskursen. SMI är dock handlingsförlamat på grund av gällande 

lagstiftning och av att SMI:s uppdrag inte tillåter att SMI upprättar och förvaltar 

ett nationellt vaccinationsregister. För att detta ska ske krävs inte bara ett politiskt 

beslut på högre nivå utan förmodligen också en ny rättsregel. Man inkluderar på 

så sätt den rättsliga diskursen. Man diskuterar integritetskänslig information och 

visar därmed att man är medveten om den känsliga integritetsaspekten, rättsligt 

sett. Däremot så nämner man inte det etiska problemet med att alla som vaccine-
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ras ska registreras. Därmed exkluderar man den delen av den etisk/moraliska dis-

kursen.   

8.1.6 Inkluderande och exkluderande verkningar: jurister-
nas tolkning 

Landelius och Rynning diskuterar lagstiftning och regelverk kring sekretess och 

hantering av personuppgifter inom forskning och vården ur ett strikt integritets-

mässigt individperspektiv. Det är ett exempel på en rättslig diskurs inom vilken 

den etisk/moraliska diskursens värdering av personlig integritet väger väldigt 

tungt. Men den medicinska diskursen inkluderas också eftersom författarna inser 

hur svårt det är för vårdpersonal och forskare att hantera det komplicerade regel-

verket. De båda juristernas utsaga innebär en stark kritik mot den politiskadmi-

nistrativa diskursen vars aktörer de menar inte tar sitt ansvar för att lösa de knutar 

som finns på området. Det rådande regelverket leder inte sällan till felaktigt fatta-

de beslut av politiska och administrativa aktörer vilket i slutändan innebär ett 

oförutsägbart och rättslig osäkert system. I vissa fall väger andra etisk/moraliska 

värden tyngre än värdet att slippa bli registrerad (personlig integritet), som till 

exempel var fallet i SKL:s utsaga. Den här typen av etisk/moraliska värden exklu-

deras dock ur Landelius och Rynnings utsaga.    
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8.2 Sammanfattande bilder 
En sammanställning av analysens resultat illustreras i bild 8.2.1: 

Bild 8.2.1: Sammanställning av centrala tecken och framträdande diskurser i de analyserade utsagorna 

Diskurs Tecken eHälsa SoS V-rådet* SKL SMI Jurister 

Politisk-

administrativ 

Styrning x x   x  

Ekonomi x      

Samhällsnytta x x  x x  

Centralisering  x   x  

Decentralisering x  x x   

Rättslig Rättssäkerhet  x   x x 

Integritet  x   x x 

Praxis   x   x 

Ramlag   x    

Specifik lag  x   x x 

Etisk/moralisk Integritet    x  x 

Vård/omsorg x   x   

Solidaritet  x   x x 

Teknisk Innovation x      

Ekonomi x      

Framsteg x  x    

IT x  x x x  

Medicinsk Folkhälsa  x  x x  

Forskning  x x  x  

Kvalitetssäkring x x  x x  

Samordning x  x x x  

Decentralisering    x   

*Vetenskapsrådet 

Två olika diskursiva kamper utkristalliseras ur resultatet. I den ena står kampen 

mellan de aktörer som förespråkar en hård disciplinering av samhällsmedborgarna 

och de som förespråkar en hög grad av personlig integritet. I den andra står kam-

pen mellan de aktörer som förespråkar en hög grad av samhällelig centralisering 

och de som förespråkar en hög grad av samhällelig decentralisering. Det finns 

flera sätt att tolka nodalpunkterna och deras diskursiva placering. En tolkning illu-

streras i bild 8.2.2: 
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Bild 8.2.2: Aktörernas diskursiva placering baserat på nodalpunkterna i aktörernas utsagor 

       Centralisering        

   SoS                

                    

    SMI               

                    

                    

               Jurister    

                    

Disciplinering 

              

Personlig  

integritet 

 eHälsa            

              

              

                    

                    

    Vet. 

rådet* 

              

                  

                    

      SKL             

                    

       Decentralisering        

*Vetenskapsrådet 

Schemat beskriver, via de identifierade nodalpunkterna, hur de olika utsagornas 

aktörer diskursivt placeras på två värderingsskalor; en om mäter den vikt som 

aktören fäster vid personlig integritet och en som mäter till vilken grad som aktö-

ren förespråkar samhällelig centralisering. Här kan man till exempel utläsa att SoS 

nodalpunkt – ”samhällsnytta” – placeras inom en diskurs som förespråkar en hög 

grad av samhällelig centralisering och hård disciplinering av medborgarna. Som 

jämförelse kan vi betrakta juristernas nodalpunkt – ”personlig integritet” – som är 

placerad i en diskurs som förordar ett visst mått av samhällelig centralisering men 

där man värderar personlig integritet mycket högt.  
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9 Slutsatser 
Som studiens resultat har visat så finns en tydlig önskan hos samhälleliga aktörer, 

vars utsagor har analyserats i studien, att de ges större befogenheter att discipline-

ra medborgarna. Disciplinering kan ske på olika sätt men ett gemensamt drag för 

de här aktörerna är tanken om att ökad tillgång till information och personuppgif-

ter är något positivt som gagnar både individ och samhälle. Den analyserade juri-

diska utsagan betonar å sin sida värnet om den personliga integriteten gentemot 

samhälleliga intressen. Alla utsagor ger uttryck för en önskan om ett bättre och 

mer tillämpbart regelverk. I det här kapitlet redovisas vad studiens resultat innebär 

för den pågående beslutsprocessen. Kapitlet avslutas med en återknytning till 

forskningsfrågorna. 

9.1 Resultatets inverkan på beslutsprocessen 
Enligt Luhmann så opererar en beslutsfattande organisation genom kommunika-

tionsnätverk. De aktörer som analyseras i studien agerar avsändare och mottagare 

i samhällssystemet. När en aktör sänder ut en utsaga så krävs en reaktion från 

andra aktörer för att systemet ska fortsätta att operera. I studien ger stora samhäl-

leliga aktörer uttryck för värderingar som förordar en reglerad men utökad an-

vändning av känsliga personuppgifter. Samtidigt sänder den rättsliga diskursen ut 

en varningssignal om att det finns en risk för att gällande regelverk leder till onö-

digt stora intrång i den personliga integriteten. Det här är de budskap som syste-

mets skiljedomare har att förhålla sig till. Förväntningar har skapats på att syste-

met ska utvecklas i den ena eller den andra riktningen. En valmöjlighet har upp-

stått som systemets skiljedomare måste ta ställning till. Nu uppstår ett problem: 

vem som ansvarar för ett eventuellt register bestäms av vilken typ av register man 

beslutar att införa. Eftersom valet av register inte ännu är klarlagt så är det också 

oklart vem som är skiljedomare, en oklarhet som fördröjer beslutet. Detta påver-

kar och polariserar förväntningarna på beslutet vilket riskerar att leda till negativa 

konsekvenser, inte bara för de aktörer vars förväntningar avvisas utan även för 

alla som på något sätt berörs av den ovisshet som fördröjningen orsakar. I slutän-
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dan drabbas vårdgivarna vilket skapar en osäkerhet hos patienterna som kan ut-

vecklas till en misstro mot hela hälso- och sjukvårdssystemet.   

9.2 Återknytning till forskningsfrågor 

1.  Behövs en reglering av ett nationellt vaccinationsregister? 

Jag kan i min studie konstatera att vi befinner oss i en tid då stora delar av samhäl-

let, speciellt inom hälso- och sjukvården, mobiliserar för att frigöra och tillgäng-

liggöra information om individer. När stora mängder information blir tillgänglig 

så underlättas vård och forskning, bättre metoder utvecklas och fler möjligheter 

skapas. Samtidigt finns tecken på att den personliga integriteten förlorar allt mer i 

ställning när ett komplicerat och svårttolkat regelverk leder till missuppfattningar 

och godtyckliga beslut i hanteringen av personuppgifter. I lagar om patientdata, 

forskning och hantering av personuppgifter nämns inget specifikt om nationella 

vaccinationsregister. Men det är inte möjligt att med gällande lagstiftning som 

stöd ”snickra ihop” en egen hållbar lösning. Slutsatsen är att det behövs en ny 

reglering av ett nationellt vaccinationsregister.  

2. Hur bör en sådan reglering se ut? 

Ambitionen med ett vaccinationsregister är både att alla vaccinationer ska regi-

streras i ett och samma system samt att både myndigheter, forskare, vårdgivare 

och patienter ska kunna dra nytta av registret. Ett nationellt kvalitetsregister läm-

par sig därför inte eftersom det bygger på frivillighet och samtycke. Dessutom får 

ett statligt verk enligt lag inte ansvara för ett kvalitetsregister eftersom de inte 

räknas som huvudmän inom hälso- och sjukvården. Ett kvalitetsregister skulle 

därmed diskvalificera aktörer som SMI eller SoS som registerförare. Till ett häl-

sodataregister är vårdgivare däremot uppgiftsskyldiga och i ett sådant register kan 

den vaccinerade inte neka till att vara med. Ett vaccinationsregister i form av ett 

hälsodataregister skulle därmed vara heltäckande. Men av den anledningen är 

tillgången till registrets data omgiven av strikta restriktioner och sekretessbe-

stämmelser och endast ett fåtal personer har tillgång till dess data. Det betyder att 
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registrets användningsområde blir väldigt begränsat. Jag drar slutsatsen att den 

bästa lösningen vore att stifta en speciallag som i detalj reglerar vem som får upp-

rätta ett nationellt vaccinationsregister, vilka uppgifter som får lagras i registret 

samt vad uppgifterna får användas till. Lag (1996:1156) om receptregister är ett 

exempel på en lag som detaljstyr ett specifikt register. 

3. Vem bör besluta om en sådan reglering? 

En ny lag kräver ett politiskt beslut och skiljedomaren finns således inom den 

politiskadministrativa diskursen. Regeringen borde så snart som möjligt tillsätta 

en utredning som specifikt ägnar sig åt att arbeta fram ett förslag på en lag om 

nationellt vaccinationsregister. I sista hand är det riksdagen som beslutar om la-

gen.  
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10 Diskussion 
Liksom i Zanderins och Staafs studier så har den här studien visat att regelverk av 

generell ramlagskaraktär ofta skapar problem när det ska tillämpas, i synnerhet 

när olika intressen konkurrerar om kontrollen över ett område. Utsagor i studien 

pekar på hur regelverk rörande hantering av personuppgifter ofta missförstås och 

feltolkas vilket kan leda till att den personliga integriteten kränks eller att patient-

säkerheten äventyras. Enligt Luhmann så är system operativt slutna för att garan-

tera förutsägbarhet och stabilitet i samhället. I den här studien kan man se hur det 

rättsliga systemet, när det ligger öppet för tolkningar, tillåter intrång från andra 

diskurser som betraktar juridiken som ett hinder för till exempel forskning eller 

tekniska framsteg. De här intrången leder till instabilitet och oförutsägbarhet i det 

rättsliga systemet och i förlängningen hela samhällssystemet. Foucault menade att 

detta är ett exempel på hur experter tränger in på rättens territorium och hur rätten 

förlorar sitt inflytande som objektiv och opartisk kraft i samhället. Det är vid så-

dana tillfällen det blir viktigt, som Staaf också hävdar, att sociala insatser kan 

kompensera för det rättsliga systemets otillräcklighet. Detta ställer emellertid 

höga krav på samhällets övriga aktörer och diskurser men också att jurister som 

Landelius och Rynning tillåts delta i utformningen av diskurser. Det yttersta an-

svaret vilar dock på politiker som är de skiljedomare som måste fatta de avgöran-

de besluten. 

 Genom att studera olika organisationer så beskriver Bergman hur 

vissa dominerande värden utkristalliserar sig och formar den process som leder 

fram till en reglering. I min studie utkristalliserade sig en dominerande värdering 

bland utsagorna; värderingen som förespråkar en hård disciplinering av medbor-

garna, i viss mån på bekostnad av den personliga integriteten. Det råder dock skil-

da meningar om huruvida detta bör ske på centraliserad eller decentraliserad väg. 

Med så starka krafter som förordar ökad tillgång till personuppgifter är det svårt 

att se att ett nationellt vaccinationsregister inte kommer att införas. Det som pågår 

nu är att flera aktörer väntar på att en skiljedomare ska fatta ett beslut. Men vem 

är skiljedomaren utsedd av systemet?  
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 Det är svårt att i sammanhanget bortse från den statliga offentliga 

utredning från 2010 som har föreslagit att det ska bli registreringsplikt på alla 

vaccinationer som ges i Sverige. Utredaren menar att ett hälsodataregister fyller 

kraven på ett nationellt vaccinationsregister medan en speciallag betraktas som för 

lagtekniskt komplicerad att genomföra. SMI föreslås bli den myndighet som får 

föra det föreslagna hälsodataregistret.
54

 En form av beslut har fattats men det ver-

kar inte som att beslutet kan betraktas som konformt i linje med någon förvänt-

ning. SMI får sitt register, men förmodligen inte den önskade typen. Hälsodatare-

gister är dessutom en typ av register som SoS har störst erfarenhet av att föra. Det 

är därför troligt att SoS helst hade sett att även ett vaccinationsregister hamnade 

inom deras ansvarsområde. Hur kommer sjukvårdspersonal och medborgare ställa 

sig till ett register som alla måste vara med i men ingen kan ta del av? Det är en 

problematik som en speciallag hade kunnat bemöta. Men utredarens förslag leder 

inte per automatik till en ny regel och nu skapas nya förväntningar på nya beslut. 

Men vem har systemet utsett till skiljedomare? Vem är ansvarig för nästa beslut? 

Tills en skiljedomare framträder riskerar systemet att gå på tomgång.   

 Studiens analys har visat hur olika diskurser framträder i utsagorna 

och hur de försöker påverka en process som föregår en viss reglering. De ute-

stängnings- och uppdelningsprocedurer som Foucault utvecklade gäller även här. 

Jag har visat hur merparten av de analyserade diskurserna talar för en ökad disci-

plinering genom att från diskursen exkludera utsagor om personlig integritet och 

önskan om att slippa bli registrerad. Genom en sådan exkludering framstår de 

motstridiga argumenten inte bara som falska, de existerar inte ens. Genom att 

framställa det juridiska regelverket som smått vansinnigt så är det följaktligen 

förnuftigt att ignorera det – i synnerhet om det sker för en god sak, en sann sak. 

En effekt av framförallt den tekniska diskursens utveckling och utbredning är att 

samhällets möjligheter till att logga, kartlägga och klassificera oss ökar väsentligt. 

Att vi kartläggs kommer vi att bli varse eftersom även vi kommer att äga möjlig-

heten till att följa vår personliga elektroniska historia. Den här medvetenheten 

kommer göra att vi sköter oss i den elektroniska vardagen, vi disciplinerar oss 
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själva. Vad som först framstår som ökad valfrihet kan i nästa sekund uppfattas 

som en strategi med syfte att effektivisera den samhälleliga kontrollen. Vid sidan 

om ett förbättrat och mer tillämpbart regelverk krävs därför, som tidigare nämnts, 

omfattande sociala och politiska insatser som involverar allmänheten i en öppen 

och lyhörd diskussion där syftet med ett register i vilket alla måste medverka mo-

tiveras och förklaras.  

10.1 Svagheter i studien 
Studien har bedrivits på makronivå men många av de aspekter som studien lyfter 

fram innebära konsekvenser för enskilda individer. Någon form av jämförelse 

med utsagor på individnivå skulle kunnat fungera berikande på studiens resultat. 

De organisationer och myndigheter vars utsagor analyseras i studien har anknyt-

ning till register eller elektroniska data inom vården och alla förespråkar ökad 

tillgång till personuppgifter. Finns det organisationer eller myndigheter som hade 

kunnat ge ett annorlunda resultat om deras utsagor hade inkluderats i studien? 
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11 Förslag på fortsatt forskning 
Studiens resultat pekar på behovet av en översyn av de regelverk som rör hanter-

ing av personuppgifter inom forskning och hälso- och sjukvård. I studien analyse-

ras utsagor som beskriver hur de traditionella gränserna mellan det offentliga och 

det privata i flera hänseenden håller på att suddas ut. Det gäller dels hur kravet på 

tillgängliggörande av personuppgifter växer men också hur e-tjänster och e-

legitimation möjliggör en kartläggning av privata förehavanden vars detaljer ett 

fåtal personer förutom vi själva hittills har haft kännedom om. Begrepp som har 

med offentlighet och privatliv att göra kommer att aktualiseras och kanske till och 

med omdefinieras. Förslag på rättssociologiska forskningsfrågor inom det här 

området är:  

 Vilka normer bestämmer var vi drar gränsen mellan offentligt och privat? 

Hur påverkas dessa normer av vår ständiga ”elektroniska närvaro” i sam-

hällsapparaten? Hur kommer ”det offentliga rummet” att definieras? 

 Kommer eventuella nya regler som rör eHälsa, personuppgiftsbehandling 

och nationellt vaccinationsregister att ha avsedd verkan? Kommer reglerna 

att rendera icke avsedda effekter och hur kommer dessa effekter att se ut? 

Hur kan rättssociologin bidra till att lagstiftaren ”gör rätt” från början?  

 Vad händer med ett samhälle där man förutsätter en allt större tillgänglig-

het samtidigt som uppoffringar för kollektivet tycks allt svårare att motive-

ra? Vilka motstrategier utformar samhällsinstitutionerna? 

 Det tycks råda en allmänt utbredd misstänksamhet mot statliga register 

och samhällelig registrering av personuppgifter. Samtidigt lägger vi själv-

mant ut personlig information om oss själva på nätverkstjänster som Face-

book. Hur kan man normvetenskapligt beskriva det här fenomenet?  

 Hur förebygger man att ett system eller en organisation inte hamnar i en 

cirkulär rundgång? Kan man genom noggrant utformade regelsystem och 

klart definierad ansvarskyldighet undvika att beslut fördröjs i onödan och 

därmed garantera ett väl fungerande samhällssystem? 
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