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Förord 
Denna studie utgör den avslutande delen i utbildningen på det systemvetenskapliga pro-

grammet vid Luleå Tekniska Universitet vilken utgörs av en kandidatuppsats. Studien har 

genomförts under perioden december 2016 – maj 2017 av mig, Fredrik Gidlöf. Studien 

har genomförts inom en offentlig verksamhet där jag under perioden för studien även 

varit anställd som personuppgiftsombud. 

Jag vill tacka de personer som hjälpt mig att möjliggöra detta arbete. Mina handledare på 

skolan, som bidragit med konstruktiv återkoppling under arbetets gång. Jag vill också 

tacka min handledare hos organisationen som bidragit till insikter och förståelse för hur 

verksamheten fungerar och styrs. Vidare vill jag rikta ett stort tack till de respondenter 

som bidragit med viktiga åsikter och tankar kring deras syn på organisation och data-

skydd. 

Maj 2017 

Fredrik Gidlöf  
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur en offentlig organisation är rustad för att möta 

de nya lagkrav som kommer den 25 maj 2018 då EUs nya förordning General Data Pro-

tection Regulation träder i kraft och ersätter den nuvarande svenska personuppgiftsla-

gen. Forskningen är genomförd som en fallstudie i en offentlig verksamhet under våren 

2017. Utöver en analys av hur den aktuella organisationen är förberedd för lagstiftningen 

beskrivs även de centrala förändringarna i den nya lagen samt vad som krävs för att an-

passa en organisation efter de nya krav som kommer med GDPR. 

Studien bygger på datainsamling från organisationen med hjälp av intervjuer, dokument-

granskning samt i viss mån deltagande observation. Denna empiri har sammanställts och 

analyseras sedan i en kontext utifrån de olika aspekter av den nya lagen som presenteras 

i teorikapitlet. 

Den aktuella organisationen följer i dagsläget nuvarande lagstiftning väl och har för avsikt 

att vara fullständigt förenliga med den nya lagstiftningen när den träder i kraft. De huvud-

sakliga områden där förändring kommer att krävas för att uppnå förenlighet har identifi-

erats och berör i synnerhet aspekten dokumentation och policys samt organisations- och 

IT-styrning. I dagsläget har organisationen en relativt decentraliserad beslutsstruktur där 

många beslut tas på bas av tyst (tacit) kunskap hos individer i olika delar av organisat-

ionen. Organisationen har i dagsläget inte några tydliga policys och riktlinjer som styr 

centralt hur hantering av personuppgifter får ske. Detta får till följd att arbetet med att 

dokumentera och beskriva hur personuppgiftsbehandlingen sker i organisationen kom-

mer att kräva mer resurser, varför en viss centralisering vore lämplig. 

För att förbereda en organisation för den nya lagstiftningen är således organisations- och 

IT-styrning centrala begrepp. Genom att tydliggöra roller och ansvarsområden samt att 

enhetliggöra organisationens agerande kommer arbetet med att bli förenlig med den nya 

lagstiftningen att underlättas. Det krävs även en god inblick i vilka system man använder 

sig utav samt hur väl de klarar av att efterleva de krav som ställs i GDPR. Vidare kommer 

utbildning av personal att vara en kritisk aspekt då den nya lagen kommer att påverka 

hur samtlig personal som kommer i kontakt med personuppgifter får agera.  
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Abstract 
This study aims at investigating how a public organization is prepared to face the new 

legislative demands that presents on the 25th of May 2018 when the European Union’s 

new constitution General Data Protection Regulation come into effect and replaces the 

current Swedish law Personuppgiftslagen. The research is carried out as a case study in a 

public organization during the spring of 2017. Apart from an analysis of how the current 

organization is prepared for the new legislation the paper describe the central changes in 

the new law and what will be required to adapt an organization to those new demands 

that arises with the GDPR. 

The study is built upon a data gathering from the organization by the means of interviews, 

reviews of internal documents and to some extent participatory observation. This empir-

ics has been compiled and is then analyzed in a context of the different aspects of the new 

law presented in the theory chapter. 

The organization complies well with the current legislation and has the intent to be fully 

compliant with the new legislation when it comes into effect. The main areas where 

change will be needed to achieve compliance has been identified and mainly concern the 

aspects of documentation and policies and organizational- and IT-governance. Today the 

organization has a relatively decentralized decision structure where many choices are 

made based on tacit knowledge from people in different parts of the organization. Today 

the organization does not have any clear centralized polices and guidelines regarding how 

handling of person data is allowed. This results in that work with documenting and de-

scribing how the handling of person data is occurring within the organization will require 

more resources, why some degree of centralization would be appropriate. 

Thus in order to prepare an organization to the new legislation, organizational- and IT-

governance becomes central concepts. Clarifying roles and responsibilities and unifying 

the organizations acting will help with making the work with compliance to the new leg-

islation easier. It requires an in depth insight as to what systems the organization uses 

and how well they are prepared to comply with the demands made by the GDPR. Further-

more education of staff will be a critical aspect due to the fact that the new law will affect 

how all personnel that works with any kind of person data will be allowed to act.   
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Inledning 
I inledningen till arbetet följer en kort bakgrundsbeskrivning av den nya lagstiftningen 

samt av organisationen som examinationsarbetet kommer att utföras i. Vidare formuleras 

det problem som jag med detta arbete ämnar lösa samt att konkreta forskningsfrågor spe-

cificeras. De praktiska mål som förväntas uppnås presenteras samt de avgränsningar som 

görs i arbetet. 

Bakgrund 

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som i mars 2012 presen-

terades av Europeiska kommissionen med syftet att införa en enhetlig lagstiftning inom 

hela Europeiska Unionen (De Hert & Papakonstantinou, 2012) avseende hur personupp-

gifter får hanteras. Denna nya förordning, på svenska översatt till allmänna dataskydds-

förordningen antogs under april 2016 i sin nuvarande form av Europaparlamentet 

(Datainspektionen, 2016a) och kommer den 25 maj 2018 att ersätta den befintliga 

svenska Personuppgiftslagen.  

Fram till dess att den nya förordningen träder i kraft kommer organisationer runt om i 

Europa att behöva säkerställa att de uppfyller de krav som ställs avseende hantering av 

personuppgifter. Detta rör såväl vem som har åtkomst till uppgifterna, hur de används, 

vilket samtycke som måste inhämtas av de registrerade samt hur organisationen agerar i 

händelse av att personuppgifterna läcker ut till tredje part (De Hert & Papakonstantinou, 

2012). I samband med GDPR lagstadgas även konceptet ’Inbyggt dataskydd’ samt ’Data-

skydd som standard’ (Koops & Leenes, 2014), något som innebär att varje systemägare 

förväntas skydda datan och implementera mekanismer för att styra vem som har åtkomst 

och med vilket syfte. 

På grund av att denna förordning är så pass ung och ännu inte är slutgiltigt anpassad för 

de olika medlemsländerna har det ännu inte kunnat genomföras några definitiva under-

sökningar av hur lagen kan komma att påverka organisationer runt om i Europa. I Sverige 

kommer detta att bli möjligt först efter att den nationella utredningen rörande tillämp-

ningen av förordningen blir klar under hösten 2017 då information kommer gällande hur 

förordningen kommer att samexistera med våra övriga svenska lagar. Vidare kommer 

forskare att behöva vänta tills förordningen träder i kraft 25 maj 2018 innan det är möjligt 

att genomföra undersökningar på faktiska implementeringar i förhållande till GDPR. 
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För svenska företag kommer den nya förordningen med all sannolikhet att innebära att 

det ställs högre krav jämfört med nuvarande lagstiftning (Personuppgiftslagen, 

1998:204) med avseende på hur individers data hanteras och i vilka syften de får använ-

das (Datainspektionen, 2016a). I synnerhet kommer påföljderna vid eventuella brister att 

bli mer omfattande. Ett företag som bryter mot GDPR kan komma att få administrativa 

sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner Euro eller 4 % av den totala årsomsättningen 

(European Council, 2016).  

Denna studie kommer att genomföras som en fallstudie vilken kommer att genomföras 

hos en koncern inom offentlig sektor med cirka 80 anställda fördelade på sju olika verk-

samheter. Koncernen är kommunägd varför en politiskt tillsatt styrelse är ansvarig för de 

yttersta besluten. Företaget erbjuder tjänster till cirka 10 000 slutkunder vilka finns regi-

strerade i organisationens olika system. Företaget i fråga har för avsikt att innan den nya 

lagen träder i kraft i maj 2018 vara fullständigt förenliga med GDPR. Under perioden för 

examensarbetet kommer jag att vara anställd av moderbolaget som dataskyddsombud 

och leda projektet att bli förenliga med den nya lagstiftningen. 

Problem 

I dagsläget saknar ett antal verksamhetskritiska system i det aktuella bolaget stöd för den 

nya dataskyddsförordningen. Vidare kommer det innan den nya förordningen tas i bruk 

att krävas en övergripande översyn av de processer och rutiner som finns i verksamheten 

såväl som enhetliga riktlinjer för hur data ska hanteras inom organisationen såväl ur ett 

tekniskt som ett organisatoriskt perspektiv. Denna typ av problem är någonting som san-

nolikt är ett aber för många organisationer då en undersökning visat att endast ett av tre 

svenska företag i september 2016 kände sig förberedda för GDPR (Dimentional Research, 

2017) och att 97 % av de europeiska företagen inte har en färdig plan för hur arbetet ska 

genomföras (september 2016). 

Då det är personuppgiftsansvarig, alltså ägaren av datat som bestämmer ändamålen för 

personuppgifterna, som har det yttersta ansvaret för att uppgifterna förvaltas på ett sä-

kert sätt inom organisationen så bör det ligga i deras intresse att de system som köps in 

är anpassade efter den nya dataskyddsförordningen och att det är klargjort vilka krav som 

bör ställas på systemleverantörer, såväl vid nyinköp och kring befintliga system. 

Då denna nya förordning kommer att beröra samtliga europeiskregistrerade organisat-

ioner som på något sätt handskas med personuppgifter innebär det alltså ett stort antal 
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företag som påverkas. Det torde således finnas ett brett intresse för att på ett strukturerat 

och kostnadseffektivt vis genomföra denna organisationsförändring. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en nulägesanalys med målet att kartlägga de åtgärder 

som krävs i ett företag för att klara av att efterleva kraven som finns i den nya EU-förord-

ningen – GDPR. Arbetet kommer genomföras som en fallstudie och innefattar en kartlägg-

ning av hur policys och riktlinjer ser ut i verksamheten, vilken IT-styrning organisationen 

har, hur beslutsfattande ser ut rörande IT-frågor samt vid upphandlingar av nya system. 

Vidare kommer en analys att göras vilken berör vilka aspekter organisationen kommer 

att behöva förändra innan den nya lagen träder i kraft samt hur denna förändring ska 

kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt i organisationen. 

Forskningsfrågor 

 Hur ser anställda i organisationen på riktlinjerna för General Data Protection Re-
gulation idag och vilket stöd finns i befintliga policys och processbeskrivningar? 
 

 Hur kan en offentlig organisation anpassas efter de nya krav som kommer i och 
med General Data Protection Regulation, med hänseende till IT-/IS-system? 

Avgränsningar 

Organisationen ifråga är en offentlig verksamhet vilket kan innebära att det finns en del 

andra prioriteringar jämfört med en privat verksamhet, likväl som olika lagar som påver-

kar hantering av personuppgifter (bl.a. offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400) 

(Riksdagen, 2016). 

Då detta arbete är förlagt på en enskild verksamhet kommer resultaten inte kunna utgöra 

någon empirisk grund för hur förändringsarbete inför GDPR ser ut bland de europeiska 

företagen i stort. Vidare finns det i skrivande stund (våren 2017) inga färdiga fullständiga 

svenska tolkningar av GDPR, vilket innebär att förändringar i hur förordningen ska till-

lämpas kan komma allt eftersom regeringens tillsatta utredning i frågan fortlöper 

(Datainspektionen, 2016a). 
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Begränsningar och risker 

Det finns även ett antal risker av mera praktisk karaktär; då forskningsföremålet är en 

koncern med ett antal olika dotterbolag finns det alltid en risk att nyckelpersoner är svåra 

att nå, i synnerhet inför datainsamlingsfasen då det kräver att de olika verksamhets- och 

personuppgiftsansvariga följer en given tidsplan.  

Syftet med GDPR 

Bakgrunden till den nya dataskyddsförordningen sträcker sig tillbaka till 2009, när EU-

kommissionen efterfrågar synpunkter kring huruvida den dåvarande lagstiftningen läm-

par sig för användning i det globaliserade samhälle vi lever i idag, i vilket nya tekniker 

uppkommer i rask takt (Article 29 Data Protection Working Party, 2009).  Artikel 29-

gruppen, som är en sammansättning av representanter för tillsynsmyndigheter inom 

dataskydd från unionens olika medlemmar (European Data Protection Supervisor, 2017), 

anser i sin rapport att det dåvarande ramverket i grunden är applicerbart på den nya di-

gitala värld vi lever i men att en utredning bör tillsättas för hur lagen ska användas i prak-

tiken för att kunna få en mer passande tillämpning. 

Ett år senare möts EU-kommissionen för att diskutera dataskyddsfrågan på nytt. "The pro-

tection of personal data is a fundamental right” säger då Viviane Reding, dåvarande EU-

kommisionär och utvecklar:  

“to guarantee this right, we need clear and consistent data protection 

rules. We also need to bring our laws up to date with the challenges raised 

by new technologies and globalisation. The Commission will put forward 

legislation next year to strengthen individuals' rights while also removing 

red tape to ensure the free flow of data within the EU’s Single Market." - 

IP/10/1462 (Europeiska kommissionen, 2010).  

På mötet ställs frågan vad som händer med individens personliga data när denne kliver 

på ett flygplan, öppnar ett bankkonto eller lägger upp foton på internet. Man frågar sig 

även vad denna data används till och av vilka. Vidare fastslås att rätten att kontrollera 

denna information tillhör den enskilde och således beslutas därför att tillsätta en utred-

ning för hur lagstiftningen kan förändras för att stärka den enskilde individens skydd. 

Detta blir startskottet för arbetet med General Data Protection Regulation (EU 

2016/679).  
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Bakgrund 
I följande kapitel presenteras de begrepp och principer vilka ligger till grund för den 

forskning som skall genomföras. Kapitlet beskriver vad en personuppgift i juridisk me-

ning är, med utgångspunkt i definitionen i GRPD. Vidare presenteras skillnaden mellan 

förordningar och direktiv, en kort genomgång av vad GDPR innebär samt hur den funge-

rar jämfört med den nuvarande lagstiftningen – PUL. 

Personuppgifter 

Personuppgifter definieras I dataskyddsförordningen som: 

”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

(nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en 

person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning 

till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokalise-

ringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är 

specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psy-

kiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet” (European Council, 

2016) 4 art. 1 § Definitioner. 

Detta innebär alltså att en personuppgift kan vara avsevärt mycket mer en endast namn 

och personnummer. Personuppgifter innefattar enligt ovanstående definition alltså även 

indirekta data så länge de kan härledas till en specifik person. Detta skulle innebära att 

beskrivningen ”Fredrik på Systemvetenskapsprogrammet” är en personuppgift, förutsatt 

att det endast finns en person vid namn Fredrik som vid tidpunkten går på systemveten-

skapsprogrammet eller att kundnumret på en faktura är en personuppgift då det med 

hjälp av leverantörens register kan härledas till en specifik abonnent. 

Förordningar och direktiv 

EU kan besluta om förordningar och direktiv. Den huvudsakliga skillnaden mellan de tu 

är att en förordning innebär en striktare tolkning av innehållet. När ett beslut fattats om 

en förordning skall samtliga EU-länder tillämpa innehållet i förordningen i sin helhet. Ett 

direktiv å andra sidan specificerar de mål som EU-länderna skall uppnå men lämnar det 

sedan upp till varje land att göra en tolkning och besluta om hur det ska gå till (Europeiska 

Unionen, 2017). Detta får till följd att den nya förordningen kommer att bli mer enhetlig 
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genom hela EU samt att möjligheterna till lokala påföljder och tolkningar såsom den nu-

varande Personuppgiftslagen, vilken baserar sig på ett EU-direktiv (95/46/EG) försvin-

ner. 

GDPR (EU 2016/679) 

General Data Protection Regulation är Europaparlamentets och rådets nya förordning 

som ersätter direktivet 95/46/EG (Dataskyddsdirektivet). Genom den nya förordningen 

kommer lagstiftningen att moderniseras och bättre anpassas till det digitala samhälle vi 

lever i idag. Syftet med GDPR är att den enskilde individen ska få större kontroll över sina 

personuppgifter samtidigt som det blir lättare för organisationer som verkar i flera EU-

länder då de i grunden endast får ett regelverk att hålla sig till avseende detta område 

(Regeringen, 2016). 

Enligt Regeringens meddelande (2016) kommer det att göras nationella anpassningar av 

kraven. Det har tillsatts en utredning (Ju 2016:04) för att kartlägga hur den nya förord-

ningen kommer att behöva anpassas till svensk lagstiftning, ett uppdrag som beräknas 

vara färdigt den 12 maj 2017. Det har även tillsatts en utredning (Dir 2016:21) vilken ska 

presentera ett förslag på hur förordningen ska implementeras i Sverige, detta beräknas 

vara klart 30 september 2017 (Regeringskansliet, 2017). Innan dess är det bara möjligt 

att utgå från det generella regelverk som finns från Europaparlamentet och det är möjligt 

att vi kommer att få se ett antal mindre förändringar när den svenska utredningen är fär-

dig. Det är dock redan nu klart att de eventuella påföljderna vid brott mot den nya förord-

ningen kan komma att få synnerligen kännbara konsekvenser då Datainspektionen i den 

nya förordningen ges möjlighet att utdöma sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner Euro 

eller 4 % av den globala årsomsättningen mot företag som bryter mot GDPR (European 

Council, 2016). 

Några utav de mer centrala delarna av den praktiska tillämpningen av dataskyddsförord-

ningen kommer att beskrivas nedan för att ge läsaren en grundläggande inblick i förord-

ningens innehåll. 

Information till den registrerade (Artikel 12 samt 13) 

Man fastslår att klar och tydlig kommunikation samt att klara och tydliga villkor till de 

registrerade är ett krav i och med den nya förordningen. Det går alltså inte längre som 

företag gömma sig bakom sida efter sida av användarvillkor skriva i versaler med mycket 

liten och svårläslig text utan det finns alltså ett krav på att informationen ska presenteras 

på ett tydligt och lättläst vis. 
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Den registrerades rätt till tillgång (Artikel 15) 

Man reglerar även vilken rätt den registrerade själv ska ha till att få granska de lagrade 

personuppgifterna som rör honom eller henne. I förordningen står bland annat att den 

registrerade (personen som förekommer i registret) har rätt att få reda på ändamålet för 

de uppgifter som lagrats, detta skulle alltså innebära att företaget i fråga måste uppge att 

man även använder personuppgifterna till riktad marknadsföring eller i olika big data-

sammanhang. Den registrerade har även rätt att få reda på vilka personuppgifterna kom-

mer att lämnas ut till tredje part samt att man som registrerad ska ges möjlighet att begära 

ut samtliga personuppgifter rörande sig själv som finns lagrade. 

Rätten att bli bortglömd (Artikel 17) 

Rätten att bli bortglömd. Detta innebär att den registrerade har rätt att (utan dröjsmål) få 

sina personuppgifter raderade. För att detta ska kunna vara aktuellt krävs dock skäl som 

att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för eller 

att man som registrerad drar tillbaka sitt samtycke till att uppgifterna lagras. 

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20) 

Rätten till dataportabilitet är ett nytt koncept som i grunden innebär att den registrerade 

har rätt att begära ut sina uppgifter för att flytta dem till en annan part. I de fall det är 

tekniskt möjligt kan företaget som samlat in uppgifterna även förväntas leverera dessa på 

ett allmänt maskinläsligt format (till exempel som en Excel- eller SQL-fil) direkt till den 

andra parten. 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (Artikel 25) 

Konceptet inbyggt dataskydd samt dataskydd som standard innebär att det krävs lämp-

liga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som 

behandlas är skyddade så att den registrerades integritet bibehålls. Detta kan göras med 

hjälp av till exempel pseudonymisering och kryptering såväl som genom tydliga organi-

satoriska direktiv för vem som har tillgång till personuppgifter samt att endast de person-

uppgifter som verkligen krävs för att fullfölja ett uppdrag lagras. 
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Personuppgiftsbiträden (Artikel 28) 

Ett personuppgiftsbiträde är en annan part som behandlar eller lagrar personuppgifter 

för den personuppgiftsansvariges räkning. I och med den nya förordningen kommer kra-

ven på personuppgiftsbiträden att skärpas och ett biträdesavtal måste tecknas mellan bi-

träde och personuppgiftsansvarig. Det intressanta med detta är att då dotterbolag i en 

koncern innebär olika juridiska personer – och således även olika personuppgiftsansva-

riga – krävs det att biträdesavtal tecknas mellan de olika organisationerna. 

Registerförteckning (Artikel 30) 

Varje organisation som lagrar personuppgifter är skyldig att föra ett register över den 

behandling som utförs. Registret ska innehålla ett antal punkter där bland annat syftet 

med behandlingen ska beskrivas, de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som 

tas för att skydda uppgifterna, vilken period organisationen avser spara personuppgif-

terna samt om personuppgifterna kommer att överföras till tredje land (utanför EU). 

Anmälan av en personuppgiftsincident (Artikel 33 samt 34)  

Den personuppgiftsansvarige skall, utan onödigt dröjsmål, senast inom 72 timmar rap-

portera personuppgiftsincidenter, det vill säga då personuppgifter otillbörligen kommit 

ut till tredje part, rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Den personuppgiftsansvarige 

har även en skyldighet att inom samma tidsram informera den registrerade om inciden-

ten i de fall läckan innebär en risk för den registrerades fri- eller rättigheter. Detta gäller 

dock inte i de fall tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits, till exempel 

kryptering vilket gjort den läckta informationen oläslig för tredje part. 

Personuppgiftslagen (1998:204) och GDPR 

Personuppgiftslagen är den lagstiftning som innan General Data Protection Regulation 

träder i kraft fullt ut (25 maj 2018) gäller i Sverige. Personuppgiftslagen som antogs 1998 

(Datainspektionen, 2017a) är en svensk anpassning av EU-direktivet 95/46/EG vilket är 

det direktiv som den nya förordningen nu ersätter. I grunden är den nya förordningen 

ganska snarlik den existerande lagstiftningen, även om ett stort antal nya element till-

kommit. En mycket påfallande skillnad är dock att de företag som äger personuppgifter 

med den nya förordningen får nya incentiv att följa lagstiftningen då GDPR – i sin nuva-

rande tolkning – kan medföra synnerligen höga böter (European Council, 2016), något 

som inte varit fallet då företag brutit mot Personuppgiftslagen. I dagsläget kan Datain-
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spektionen som är tillsynsmyndighet inte utdela böter utan har endast möjlighet konsta-

tera bristen, påtala detta för den berörde och sedan göra en polisanmälan som då eventu-

ellt kan leda till straffrättsliga påföljder. Datainspektionens dåvarande generaldirektör 

Göran Gräslund konstaterar i tidningen Integritet i fokus (Datainspektionen, 2012) att 

man som myndighet har en tämligen begränsad möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i de 

fall någon väljer att inte följa lagen. 

Sammanfattning 

Dessa begrepp utgör den kontext i vilken studien kommer att genomföras. Syftet med att 

beskriva dessa är att ge läsaren en inblick i hur den nya dataskyddsförordningen fungerar 

samt att klargöra vad de olika begreppen innebär inom det aktuella området. Detta kapitel 

utgör således den formella grunden på vilken det teoretiska analysramverket presenterat 

i följande kapitel kommer att appliceras.  
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Teori 
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk referensram som forskningen och resultatet 

bygger på. Följande sidor kommer att beskriva de begrepp som är centrala för området 

samt beskriva ett antal koncept så som de är angivna i lagtexten. Begreppen förenlighet 

samt personuppgifter kommer att beskrivas och centrala delar i det nya datadirektivet 

kommer att redovisas. Vidare presenteras teori beträffande IT-säkerhet, kravställning vid 

projektbeställning samt IT-styrning och förändring i organisationer. 

GDPR och organisationen 

Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära många förändringar för organi-

sationer runt om i Europa. Det finns på internet en uppsjö av olika rekommendationer 

och vägledningar från tidningar, jurister och intresseorganisationer som kommer med 

olika infallsvinklar och idéer. Denna rapport kommer att avhandla de rekommendationer 

som framtagits av Datainspektionen (DI) då DI är den myndighet som kommer att agera 

som tillsynsmyndighet för GDPR när förordningen träder i kraft. Vidare kommer även 

IAPPs rekommendationer att redovisas. International Association of Privacy Profession-

als (IAPP) är en av de större (icke-vinstdrivande) organisationerna inom området som 

bland annat erbjuder certifieringar samt en mängd utbildningar inom dataskydd (IAPP, 

2017a). 

Datainspektionen redovisar på sin hemsida en lista över 13 punkter som alla personupp-

giftsansvariga, alltså företag som äger och förvaltar personuppgifter bör ta i beaktande 

inför den nya dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2017b). Utav dessa 13 är det 

primärt sex stycken som jag finner särskilt relevanta i förhållande till den forskning som 

ska utföras i detta arbete. Dessa sex punkter presenteras nedan. 

 Vilka personuppgifter hanterar ni? 
 Använder ni missbruksregeln idag? 
 Vilken information lämnar ni? 
 Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? 
 Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling? 
 Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era IT-system? 

 

Dessa frågor syftar till att förbereda sig inför den nya förordningen och handlar om kart-

läggning av nuläget i organisationen samt riktlinjer för hur organisationen ska agera. Da-

tainspektionen menar att många utav de regler som återfinns i den nya förordningen re-

dan existerar i den nuvarande personuppgiftslagen. Däremot påpekas att kraven på att 
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kunna visa att reglerna efterlevs ökar, vilket sannolikt kommer innebära en ökad doku-

mentation inom området (Datainspektionen, 2017b). En stor förändring i den nya lagstift-

ningen är att den så kallade missbruksregeln försvinner helt. Missbruksregeln innebär att 

personuppgifter i mindre omfattande utsträckning enligt personuppgiftslagen fått lagras 

i ostrukturerad form så länge de inte kränker den registrerade individen 

(Datainspektionen, 2017c).  

IAPP listar istället de tio förändringar som GDPR för med sig vilka spås få störst operativ 

påverkan för organisationerna. Här beskrivs konkreta fenomen vilka regleras i förord-

ningens olika artiklar (IAPP, 2017b). Dessa har i rapporten översatts till svenska och kom-

pletterats med den relevanta kopplingen till artiklar i lagtexten. 

 Skyldighet att informera vid dataintrång   (artikel 33 samt 34) 
 Krav på att ha ett dataskyddsombud   (avsnitt 4) 
 Samtycke     (artikel 6 samt 7) 
 Flytt av data över landsgränser   (artikel 44) 
 Profilering     (artikel 22) 
 Rätten att bli bortglömd och dataportabilitet  (artikel 17 samt 20) 
 Leverantörshantering   (artikel 28 m.fl.) 
 Pseudonymisering    (artikel 25) 
 Uppförandekod och certifieringar   (avsnitt 5) 
 Konsekvenser för brott mot GDPR   (artikel 83) 
 

Dessa punkter kan direkt härleddas till artiklar (paragrafer) i förordningstexten. Ett antal 

av punkterna vilka är av större vikt för offentliga verksamheter kommer att presenteras 

och förklaras närmare i teoriavsnittet om GDPR där även GDPR som helhet gås igenom.  

Förenlighet 

Nationalencyklopedin beskriver förenlig som: 

”ORDLED: för-en-lig 

• som kan förenas eller som överensstämmer (med ngt) {se förena 3}: del-

tagandet i Europasamarbetet ansågs länge inte ~t med vår neutralitet”  

(Nationalencyklopedin, 2017) 

Att vara förenlig med innebär att ett förfarande eller handlande överensstämmer med en 

föreskriven eller överenskommen norm (Lu, Sadiq, & Governatori, 2007). I kontexten med 

dataskyddsförordningen syftar förenlighet till att ett land eller en organisation agerar på 

ett vis som uppfyller de krav som angivits i lagtexten. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rena
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Målsättningen med detta arbete är således att en offentlig verksamhet ska ges möjligheter 

att handla på ett vis som överensstämmer med de nya lagar som träder i kraft i samband 

med införandet av den nya dataskyddsförordningen. 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet som begrepp kan delas upp i tre distinkta delar – Teknisk säkerhet, 

formell säkerhet samt informell säkerhet (Dhillon, 2007). I den nya dataförordningen (ar-

tikel 24) står det att individen ska skyddas genom tillräckliga tekniska och organisato-

riska åtgärder (European Council, 2016), varför detta alltså inte endast innebär rent tek-

niska aspekter utan även berör formella samt informella åtgärder som sker inom organi-

sationen. Således är Dhillons samtliga tre delar relevanta att ta hänsyn till inom arbetet 

med den nya dataskyddsförordningen. I lagtexten (artikel 25) nämns pseudonymisering 

som ett tekniskt hjälpmedel för skydd, samt uppgiftsminimering vilket kan spänna över 

både tekniska och organisatoriska aspekter. Dhillon (2007) nämner även kryptering samt 

autentisering som relevanta tekniska delar i ett informationssäkerhetsarbete. Inom in-

formationssäkerhet existerar ett koncept kallat CIA – Confidentiality, Integrity & Avalia-

bility (von Solms & van Niekerk, 2013) vilket står för Konfidentialitet – att datan är hemlig 

för utomstående, Integritet – vilket innebär att datan är intakt och oförändrad samt Till-

gänglighet – vilket innebär att datan är tillgänglig för de personer som har behörighet för 

den (Dhillon, 2007). 

GDPR nämner under avsnitt 5 vikten av att ha tydliga riktlinjer och uppförandekoder, nå-

got som normalt görs i form av policys och riktlinjer. Att ha en informationssäkerhetspo-

licy i en organisation är en av de mest centrala delarna i säkerhetsarbetet menar Höne & 

Eloff (2002). En policy bör innehålla information om behovet av informationssäkerhet, 

syftet med organisationens säkerhetsarbete, beskrivning av vad man som organisation 

inkluderar i begreppet informationssäkerhet samt förankring genom organisationen för 

arbetet. Vidare bör den innefatta ett antal principer avseende de faktiska riktlinjer som 

policyn innehåller, det vill säga hur information får hanteras, roller och ansvarsområden 

och några ytterligare element (Höne & Eloff, 2002).  Vidare är det lämpligt att utgå från 

en vedertagen standard för informationssäkerhet, men det är av vikt att policyn anpassas 

för den aktuella organisationen.  
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IT-styrning 

IT-styrning, eller engelskans IT Governance handlar om hur beslut fattas och hur ansvar 

fördelas avseende IT och IS i en organisation med syftet att uppmuntra önskat beteende 

(Weill & Ross, 2004). Pearlson & Saunders (2013) beskriver förväntningar, eller snarare 

vad en chef kan och inte kan förvänta sig, som hjärtat i IT-styrning inom en organisation. 

Författarna menar att styrningen handlar om att fatta beslut som leder till att förvänt-

ningarna infrias, säkra prestanda eller tilldela befogenheter. Syftet med detta är att förena 

beteendet inom organisationen med verksamhetsmål genom att lyfta ut makt och kontroll 

i organisationen. Makten handlar om att ges möjlighet att fatta beslut och kontrollen kom-

mer från utvärdering av organisationens arbete. Weill & Ross (2004) fastslår att effektiv 

IT-styrning måste bemöta följande tre punkter: 

 Vilka beslut måste fattas för att säkerställa effektivt användande av IT-resurser? 

 Vem ska fatta dessa beslut? 

 Hur ska dessa beslut skapas och utvärderas? 

Det finns olika typer av organisationsstrukturer sett ur ett IT/IS-perspektiv. På ena sidan 

finns centraliserade organisationer, där hårdvara, mjukvara, personal och kunskap finns 

samlat på en plats. Vidare finns decentraliserade organisationer där man sprider ovan 

nämnda delar över organisationen för att bemöta verksamhetens behov. Mitt emellan 

dessa två finns det en federalistisk (federalism) organisation som är en hybrid mellan de 

två övriga (Pearlson & Saunders, 2013). 

Inom IT-styrning används begreppet arketyper för att beskriva vilka individer som är in-

volverade i beslutsfattande inom organisationen (Weill & Ross, 2004). Författarna beskri-

ver sex olika arketyper: 

Arketyp Beslutsfattare 

Affärsmonarki Högsta ledningen. 

IT-monarki IT-specialister. 

Feudal Varje affärsområde fattar egna beslut. 

Federal 
En kombination av organisationen centralt och affärsområdena, med 
eller utan IT-specialister. 

IT-duopol 
IT-avdelningen samt en annan avdelning (till exempel högsta led-
ningen eller affärsområdesledning). 

Anarki Isolerade smågrupper eller individer som fattar beslut. 

Tabell 1 - Arketyper inom IT-styrning 
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IT-styrning och informationssäkerhet 

Med utgångsläge i ovan nämnda arketyper kan IT-säkerhetsansvariga få ett nytt perspek-

tiv för tilldelning av ansvar i säkerhetsfrågor. Pearlson & Saunders (2013) relaterar arke-

typerna till följande fem vanliga IT-säkerhetsaspekter. 

Informationssäkerhetsstrategi – En informationssäkerhetsstrategi beskriver de över-

gripande målen organisationen har beträffande informationssäkerhet. Denna strategi är 

inte en teknisk fråga, utan återspeglar organisationens affärsmål, affärsmodell och verk-

samhetsmiljö. Att fatta beslut rörande denna strategi kräver personal som är införstådd 

med organisationens övergripande affärsstrategi och ledning. 

Informationssäkerhetspolicys – Dessa policys syftar till standardisering och integre-

ring av informationssäkerhet i organisationen. Dessa ska på ett övergripande sätt besk-

riva målen organisationen har för området samt vilka förväntningar som finns på inform-

ationssäkerhetsarbetet. Dessa policys har sedan lågnivå-riktlinjer knutna till sig. 

Informationssäkerhetsinfrastruktur – Denna aspekt belyser den fysiska miljön inom 

organisationen. Detta innefattar bland annat brandväggar, kryptering, virusskydd och in-

nehållsfiltrering. I grunden handlar det om tekniska lösningar och målet syftar ofta till att 

skapa en enhetlighet för dataskydd, kostnadseffektivisering genom större inköp samt sy-

nergieffekter mellan olika system. 

Informationssäkerhetsutbildning/-medvetenhet – Denna punkt berör utbildning och 

fortbildning av användare. Det är av vikt att användarna är medvetna om organisationens 

policys och tillvägagångssätt gällande informationssäkerhet. Författarna poängterar att 

det är av vikt att utbildningen blir relevant och anpassad efter de unika affärsprocesserna 

som användaren kommer i kontakt med. 

Informationssäkerhetsinvesteringar – Investeringar inom informationssäkerhet be-

höver kunna motiveras gentemot ledning inom organisationen. Det är ofta svårt att defi-

niera värdet av informationssäkerhet inom organisationen innan det faktiskt skett ett in-

trång, och även då kan det vara svårt att tydligt sätta ett pris på vad informationssäker-

hetsarbete får kosta. Genom att hitta effektiva styrsystem för investeringsfrågan kan or-

ganisationen lättare säkerställa ett gott informationssäkerhetsarbete. 

I tabellen nedan beskriver Pearlson & Saunders (2013) ett synsätt kring vilka arketyper 

som lämpar sig för de olika informationssäkerhetsaspekterna. 
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Figur 1 - Matching information security decisions and archetypes (Pearlson & Saunders, 2013, s. 245) 

Kravställning vid projektbeställning 

Vid beställning av interna eller externa projekt, till exempel införskaffande av ny mjuk-

vara bör en tydlig specifikation för att identifiera vilka behov som finns i verksamheten 

finnas. Genom att ta fram en specifikation för projektet så kommer beställaren dels bli 

tvungen att konkret definiera de krav som finns för projektet, en bra specifikation innebär 

även att resultatet blir lättare att testa och att eventuella nya medarbetare snabbare kan 

komma in i arbetet (Görling, 2009). Specifikationen utarbetas baserat på de krav som 

identifierats inför projektet. I detta arbete kommer krav av typen funktionskrav, affärs-

krav, interoperabilitetskrav samt säkerhetskrav (Görling, 2009) vara relevanta. Funkt-

ionskrav rör faktisk funktion, som att användare måste kunna tilldelas behörigheter eller 

att data ska kunna pseudonymiseras. Affärskrav knyts till lagar och regler, i detta fall är 

det GDPR och PUL som är relevanta, men även lagar som till exempel arkivlagen och lagen 

om tryckfrihet påverkar denna typ av krav. Interoperabilitetskrav är nytt för GDPR och 

kan kopplas till artikel 20 vilken säger att individens data ska kunna exporteras i ett ve-

dertaget maskinläsligt format. Säkerhetskrav kan bland annat beröra kryptering, autenti-

sering och loggning av vad användarna gör i systemet. 
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Förändring i organisationen 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan en organisation beskrivas som ett dynamiskt sy-

stem vilket ständigt strävar efter att upprätthålla en balans inom systemet och gentemot 

omgivningen. Organisationen måste ständigt anpassa sig och utvecklas för att överleva 

(Aronsson, o.a., 2012). 

Den typ av förändring som sker under specifik en period klassificeras som en episodisk 

förändring, till skillnad från den kontinuerliga förändringen vilken är en ständigt på-

gående evolution (Aronsson, o.a., 2012). I det aktuella fallet då en ny lag träder i kraft 

vilken innebär att organisationen måste förändras för att kunna fortsätta verka och i för-

längningen överleva är förändringen således av en episodisk karaktär. 

Förändringsmodeller 

Nästan alla förändringsmodeller består av en avgränsning i tid vilken har en start och ett 

slut. Dessa modeller klassificeras som sekventiella förändringsmodeller. En tidig modell 

av sekventiell förändring beskriven av Kurt Lewin definierar tre steg i processen. Uppti-

ning, i vilken organisationen löser upp de invanda strukturerna och formerna inom orga-

nisationen. Förflyttning i vilken organisationen implementerar nya strukturer och ruti-

ner. Det sista steget är Återfrysning och innebär att organisationen permanentar de ge-

nomförda förändringarna. Denna modell ligger till grund för samtliga efterkommande se-

kventiella förändringsmodellerna (Aronsson, o.a., 2012). 

Individen i förändringen 

Förändringar inom en organisation kommer att möta motstånd hos vissa individer, oav-

sett hur väl förändringen är förankrad. Människor har ett grundläggande behov av trygg-

het, stabilitet och förutsägbarhet, om dessa inte uppfylls uppfattas omgivningen som 

otrygg och osäker vilket resulterar i ett motstånd från individen (Aronsson, o.a., 2012). 

Detta medför att det finns ett inbyggt problem i organisationsförändringar då individer 

tenderar reagera negativt mot dem. 

För att minimera det motstånd förändringen kommer att möta är det viktigt att skapa en 

förståelse för förändringen hos de anställda. De anställda måste kunna se förändringen 

som nödvändig och motiverad för att kunna bli motiverade och arbeta med den. Aronsson, 

o.a. (2012) menar att det är nästan omöjligt att skapa engagemang för en förändring som 

inte blivit accepterad eller där de anställda inte ser nödvändigheten med förändringen.  
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Metod 

Arbetsprocessen 

Utgångspunkten för arbetet har varit att kartlägga hur den aktuella organisationen ser på 

frågor om dataskydd och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) idag samt hur en or-

ganisation kan anpassas efter de nya krav som ställs i och med GDPR. 

För att kunna göra detta krävs en grundläggande förståelse för hur den nya lagstiftningen 

fungerar samt hur den påverkar en organisation. För att inhämta en förståelse för detta 

har lagstiftningen granskats, både i form av lagtexten som finns att tillgå på Europeiska 

Unionens hemsida och med hjälp av svenska Datainspektionens information inom områ-

det. Vidare har organisationen undersökts och styrdokument samt processbeskrivningar 

har gåtts igenom såväl som intervjuer med personer på nyckelpositioner inom organisat-

ionen. Syftet har varit att kartlägga hur anställda organisationen i nuläget ser på den kom-

mande lagstiftningen samt att få en bild av hur organisationen behöver förändras för att 

anpassa sig till den nya lagstiftningen. Fokus för organisationens handlande rör IT ur ett 

informations- och datasäkerhetsperspektiv i förhållande till den nya lagstiftningen samt 

generell IT-styrning inom organisationen. Vidare undersöks kravställning mot leverantö-

rer både vid inköp av nya system och mot de befintliga. 

Forskningsmetod 

Den primära forskningsmetodik som valts för detta arbete är en så kallad fallstudie. En 

fallstudie beskrivs av Feagin, Orum & Sjoberg (1991) som en djupgående, mångfacetterad 

undersökning där forskaren med en kvalitativ forskningsansats undersöker ett socialt fe-

nomen. Författarna beskriver att undersökningen görs detaljerat och att forskaren ofta 

utgår från flera olika typer av informationskällor för faktainsamling. Yin (2009) beskriver 

en fallstudie som en empirisk undersökning vilken fokuserar på att illustrera ett fenomen 

av något slag, till exempel verksamhetsbeslut, processer eller händelser och att därige-

nom beskriva varför de fattats, hur de blivit implementerade och vilka resultat de fått. 

Den forskning som bedrivits i detta arbete syftar till att förstå hur organisationen i fråga 

och dess anställda behandlar frågor kring dataskydd i dagsläget, hur de resonerat kring 

detta samt i vilken mån dataskyddsmekanismer faktiskt är implementerade. Fokus ligger 

således på en undersökning och analys av den aktuella organisationen varför fallstudien 

lämpar sig väl som metod. Vidare syftar rapporten till att beskriva de processer och verk-

samhetsbeslut som bidrar till den aktuella organisationens nuvarande stöd för GDPR samt 
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att analysera hur organisationen i fråga kan anpassas för att i högre utsträckning följa de 

krav som kommer med den nya lagstiftningen. 

Ett alternativ vore att genomföra arbetet som aktionsforskning. Detta vore rimligt av flera 

skäl; dels då arbetet till viss del utgår från företaget, snarare än mig som forskare och även 

då jag verkar inom organisationen under perioden för forskningen. Anledningen till att 

aktionsforskning valts bort till förmån för en fallstudie är att syftet med undersökningen 

handlar om att kartlägga och dokumentera ett nuläge inom organisationen samt att före-

slå områden där arbete kommer att krävas för att klara av att följa GDPR, snarare än att 

faktiskt genomföra förändringarna. Syftet är istället att presentera en åtgärdsplan och låta 

den aktuella organisationen genomföra förändringarna själva, utanför denna forskning. 

Det faktum att jag verkar inom organisationen innebär förutom en presumtiv möjlighet 

till att aktivt arbeta med förändring i aktionsforskning även en god möjlighet till bred in-

syn i organisationen varför jag får möjlighet att samla in information från många olika 

källor samt insamling över längre tid vilket möjliggör en djupgående och mångfacetterad 

undersökning. 

Forskningsansats 

Den forskning som bedrivits i detta arbete genomförs som en kvalitativ, abduktiv ansats. 

En kvalitativ forskningsansats innebär att de centrala fokusområdena innefattar att ge-

nomföra en djuplodande granskning för att förstå fenomenet som granskas samtidigt som 

en kontext kring det fenomen som undersöks etableras (Holme & Solvang, 1997). Genom 

att använda en kvalitativ forskningsansats förväntas forskaren minska det subjekt-ob-

jekt-förhållande vilket utmärker naturvetenskaplig forskning. Istället försöker forskaren 

sätta sig in i den undersöktes situation och skapa en mer djupgående bild utifrån detta 

(Holme & Solvang, 1997). Anledningen till att forskningen utförts med en kvalitativ ansats 

är att syftet med undersökningen är att identifiera hur den aktuella organisationen ser på 

frågor kring dataskydd, något som gjorts i nära samarbete med organisationen i fråga. 

Genom att arbeta med en abduktiv ansats genomförs studien med en spiralprocess i vil-

ken ståndpunkten pendlar mellan teori och empiri (Blaikie, 2007). I denna studie har pro-

cessen påbörjats med en teoretisk ram, lagtexten i GDPR. Denna ram har legat till grund 

för studien som genomförts där empiri samlats in, varifrån ytterligare teori byggts baserat 

på de fenomen som identifierats. Denna ansats innebär att forskningen kan hålla en öppen 

och utforskande karaktär samtidigt som det finns en grundläggande referensram att ar-

beta utifrån. 
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Datainsamling 

Datainsamling har genomförts med olika metoder. Primärdata har samlats in genom att 

undersöka organisationen i fråga, då i synnerhet med hjälp av intervjuer med personer 

som är anställda inom organisationen, men även genom dokumentgranskning och delta-

gande observation. Vidare har datainsamling av sekundärdata skett för att skapa en bak-

grundsinformation till området som undersöks samt för att skapa en teoretisk referens-

ram. Denna datainsamling har främst skett genom litteraturstudier.  

Primärdata 

Datainsamling av primärdata har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer (60-90 

minuter) med nyckelpersoner inom företaget samt genom observation av befintligt före-

tagsinternt material. De intervjuade innefattar koncern-VD, IT-chef, före detta person-

uppgiftsombud som är systemansvarig för det centrala kundlagringssystemet samt verk-

samhetsansvarig för ett dotterbolag och en konsult anställd för att driva projekt inom or-

ganisationen. Intervjuer har skett med ett underlag i form av en intervjumanual (se bilaga 

1) där fokus legat på öppna, undersökande frågor vilka senare följts upp med mer riktade, 

klargörande frågor (Lindelöw-Danielsson, 2003) vilket borgar för en empirisk grund där 

resultatet håller hög validitet (Arnold, o.a., 2010). Det företagsinterna material som grans-

kats består av policys rörande inköp och upphandlingar samt rutiner för de anställda. Vi-

dare har tidigare upphandlingar granskats såväl som de processbeskrivningar som finns 

dokumenterade både för daglig drift och för upphandling. 

Sekundärdata 

Sekundärdata har samlats in med hjälp av litteratursökning där fokus har legat på att sätta 

primärdatan i en kontext. Detta har gjorts genom att granska lagstiftningen med hjälp av 

Europeiska Unionens hemsida, där lagtexten finns utlagd i sin helhet. Vidare har Datain-

spektionens sida använts för att bilda en förståelse för hur lagstiftningen kan komma att 

fungera i Sverige samt för att få en uppfattning av hur den nuvarande lagen (Personupp-

giftslagen) ser ut och fungerar. 

Utöver detta har relevant akademisk litteratur använts samt att sökningar gjorts med 

Google Scholar samt Luleå Tekniska Universitets artikelsök för att skapa en förståelse för 

hur IT-säkerhet fungerar organisationen samt hur kravställning och beställarkompetens 

kan sättas i relation till organisationen. 
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Urval 

Ett urval av respondenter har gjorts genom att identifiera lämpliga nyckelpersoner inom 

organisationen. Dessa innefattar verkställande direktör då denne har det yttersta opera-

tiva ansvaret för organisationen såväl ur ett juridiskt som organisatoriskt perspektiv. Vi-

dare har en intervju genomförts med IT-chef (CIO) på organisationen då denne har det 

dagliga operativa ansvaret för de system som används inom organisationen. Därutöver 

har en intervju genomförts med en verksamhetsansvarig som även är systemägare till det 

primära kunddatasystemet samt tidigare varit personuppgiftsombud i koncernen. Ytter-

ligare en intervju har genomförts med en konsult som är anställd av organisationen för 

att driva projekt och som bland annat varit inblandad i inköp av nya system. 

Den dokumentation som granskats innefattar processbeskrivningar över inköpsproces-

sen i organisationen, inköps- och IT-policys, material relaterat till Personuppgiftslagen 

samt General Data Protection Regulation (GDPR) samt gamla offertförfrågningar som an-

vänts vid inköp av tidigare system. 

Analysmetod 

Analysen bygger till stor del på den information som framkommit i intervjuerna med de 

anställda inom organisationen. Dessa intervjuer har transkriberats och därefter har en 

matris skapats för att klassificera informationen i olika kategorier kopplade till teorin och 

artiklar i lagtexten. Detta har gjorts baserat på respondenternas svar samt anteckningar 

från intervjuarens iakttagelser från intervjutillfället. Syftet med detta är att skapa en över-

blickbar sammanställning över den information som framkommit. Yin (2007) menar att 

analysfasen är en av de svåraste delarna av genomförandet av en fallstudie, samtidigt som 

den är en av de minst utvecklade. Därav har ingen färdig metodik använts för ändamålet 

utan analysen har istället utgått ifrån innehållet. 

Utöver intervjuer har information som identifierats i organisationens dokument kart-

lagts, sammanställts och därefter kategoriserats efter olika områden, närmare presente-

rade i empiri-delen av denna rapport. Ovan nämnda information har använts för att till-

sammans med intervjuerna finna ut mönster för hur organisationen ser på dataskydd och 

integritet i dagsläget. Därefter har informationen matchats mot de sekundära datakällor 

som funnits för att identifiera de förändringar som krävs för att organisationen bättre ska 

klara av att efterleva de krav som finns i den nya dataskyddsförordningen. 
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Validitet och reliabilitet 

Forskningen har genomförts med hjälp av flera olika källor för faktainsamlande för att 

säkerställa en god begreppsvaliditet (Yin, 2009). Intervjusvar har kontrollerats mot in-

tern dokumentation för att säkerställa att en riktig bild framträtt av området för forsk-

ningen. Vidare har respondenterna fått läsa igenom den transkriberade versionen av sina 

intervjuer för att säkerställa att en korrekt bild förmedlats vid intervjutillfället. Vid inter-

vjutillfällena har en semistrukturerad metod använt, där frågor på förhand designats och 

ställts på ett enhetligt vis över samtliga intervjuer. Detta ökar sannolikheten för att inter-

vjuerna ska hålla god validitet (Arnold, o.a., 2010). 

Avseende extern validitet så finns det en risk så till vida att forskningen genomförts som 

en enkel fallstudie, vilket alltså innebär att endast en organisation representeras i den 

aktuella forskningen. Detta kan innebära att resultatet inte är representativt för hela po-

pulationen, däremot utgör denna fallstudie en grund för vidare forskning. Den erfarenhet 

som insamlats genom deltagande observation på utbildningsträffar, nätverksmöten samt 

konferenser gällande området GDPR där ett flertal snarlika organisationer (liknande of-

fentliga verksamheter från andra delar av landet) närvarat tyder på att i en övervägande 

majoritet lider av snarlika problem som den aktuella organisationen. 

För att säkerställa att studien erhåller hög reliabilitet har samtliga metodval dokumente-

rats och redovisas i denna rapport. Vidare har en beskrivning av de tillvägagångssätt och 

den typ av respondenter som valts ut beskrivits. Genom att presentera intervjuunderlaget 

som en bilaga till rapporten kan en ny studie genomföras med samma frågor. Det finns 

dock en påfallande sannolikhet att en ny, identisk studie kan komma att finna resultat som 

avviker på vissa punkter beroende på i vilket skede av arbetet med anpassningen den 

organisation som då undersöks befinner sig i. Vidare finns det en risk att det generella 

resultatet varieras över tid då denna rapport är skriven i en tid då den nya lagstiftningen 

inte börjat gälla ännu, varför ett typiskt nuläge bör se annorlunda ut efter att lagstift-

ningen trätt i kraft 25 maj 2018. 
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Metodproblem 

Denna undersökning inriktar sig på en specifik organisation inom den offentliga sektorn.  

Då forskningen genomförts som en fallstudie har fallet studerats i huvudsak genom att 

samla in information genom semi-strukturerade intervjuer med anställda samt genom 

granskning av befintliga dokument tillhandahållna av organisationen. 

Den valda metoden och valda tillvägagångsätt för datainsamling innefattar den ett antal 

risker som bör bemötas i detta arbete. Yin (2007) nämner en generell risk med fallstudier 

då forskaren håller personliga bias och således använder forskningen för att bekräfta för-

utfattade meningar. Yin menar vidare att ett sätt att testa förekomsten av denna skevhet 

är att vara uppmärksam på i vilken utsträckning forskaren ställer sig öppen för motsä-

gande information. Tack vare att denna forskning bedrivits med en öppen, explorativ ut-

gångspunkt innebär att forskaren inte haft några förväntningar gällande resultatet innan 

studien påbörjades, då syftet ligger i att dokumentera ett fenomen och analysera detta 

utifrån den information som framkommer. 

Vidare finns en risk vid genomförandet av intervjuer att forskaren inte agerar fullkomligt 

neutralt i förhållande till respondenterna, eller att utrymme ges för individuella tolk-

ningar av respondenternas svar. För att motverka detta är det lämpligt att hålla intervjuer 

med flera personer närvarande som lyssnar på respondentens svar och på så vis minskar 

risken för att en enskild person gör en oriktig tolkning (Lindelöw-Danielsson, 2003). 

Detta är något som inte varit möjligt i och med att forskningen bedrivs av en person. För 

att motverka risken med detta har intervjuerna spelats in och transkriberats varefter de 

intervjuade fått läsa igenom och verifiera riktigheten i det som skrivits. Detta säkerställer 

även att en enskild respondent inte minns svar felaktigt, något som annars är en risk (Yin 

R. K., 2007). Vidare har intervjuerna hållits på en neutral plats där den intervjuade känner 

sig bekväm och de intervjuade har när som helst under intervjun haft möjlighet att av-

bryta om de så önskar. De intervjuade har dessutom informerats om att deras svar är 

anonyma i slutrapporten och de torde således ha mindre anledning att framställa sig 

själva i oriktig dager med syftet att framställa sig själva eller organisationen på ett fördel-

aktigt sätt.  

Ytterligare en risk som finns med fallstudier är att forskaren förlitar sig på en enda typ av 

källa som underlag för den empiriska grunden. Genom att blanda underlag från intervjuer 

med information som insamlats i skriftlig dokumentation samt till viss del genom delta-

gande observation uppnår forskningen en datatriangulering (Yin, 2007) vilken ökar san-

nolikheten för empiriskt korrekt data. 



23 
 

Reflektion över författarens roll i studien och organisationen 

Att vara anställd i den organisation där studien genomförs innebär naturligtvis en stor 

tillgång då möjlighet ges att granska det valda fenomenet ur ett längre perspektiv. Vidare 

ges en ypperlig möjlighet att skapa en bred uppfattning av situationen då information 

kommer på så många fler plan än att som helt extern forskare endast granska dokument 

och intervjua personal under en kort period. Samtidigt så innebär just det faktum att en 

forskare som är anställd får så mycket mer och annan information ofrånkomligen att 

denne får en annan bild av situationen. Jag har i största möjliga utsträckning försökt ge-

nomföra studien på ett empiriskt och sakligt sätt, ett utförligare resonemang kring detta 

finns beskrivet i metodkapitlet under Validitet och reliabilitet. 

Det finns dock en risk att jag som forskare på ett undermedvetet plan färgats av det fak-

tum att jag arbetar hos fallstudieobjektet, trots försök att motverka dylika skevheter. 

Detta är någonting som läsaren bör ha i beaktande. Det finns en potentiell risk att jag som 

forskare skulle vilja framställa objektet, min arbetsplats i god dager. Detta i synnerhet då 

arbetet med förberedelserna är ett projekt som ligger på mitt bord. För att bemöta detta 

kan jag bara ge mitt hedersord som forskare på att inga dylika fenomen inträffat till min 

kännedom samt att denna typ av skevhet har tagits i beaktande och det gjorts försök att 

motverka liknande problem genom den metod som valts, närmare beskrivet under me-

tod-delens reliabilitet samt validitets-kapitel. 
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Empiri 

Empiridelen i denna rapport presenterar den information som insamlats under datain-

samlingsfasen i studien. Primärdata har insamlats genom intervjuer med anställda inom 

organisationen samt dokumentgranskning av relevanta företagsdokument. 

Dokumentgranskning 

Organisationen har strukturerat den interna dokumentationen hierarkiskt så att den 

översta nivån, alltså den som är mest generell är uppbyggd av policys. Dessa beslutas av 

styrelsen och innefattar hela organisationen, styrelse, ledning samt anställda. Till en spe-

cifik policy kan riktlinjer tas fram. Dessa kommer då att knytas under den aktuella policyn. 

De riktlinjer som tas fram godkänns av ledningen och styr agerandet hos ledning och an-

ställda (information från intervju med VD). 

Rutinbeskrivningar är designade för en lägre nivå och beskriver ett specifikt förfarande, 

något som kan vara systemspecifikt och riktar sig till de som använder den funktionen. 

Policys 

Av organisationens nuvarande policys som finns tillgängliga för de anställda inom orga-

nisationen finns det ingen som i huvudsak berör dataskydd, IT-säkerhet eller personupp-

giftshantering i någon större utsträckning. Det finns idag policys för bland annat upp-

handlingar samt allmänna handlingar. I dessa står dock inget specifikt nämnt rörande nå-

got av ovan nämnda områden. Det finns dock en befintlig IT-policy vilken kortfattat be-

skriver hur e-post och internet får användas från företagets enheter. 

Riktlinjer 

Det finns en generell IT-riktlinje som är under utveckling i skrivande stund. Syftet med 

denna riktlinje är att skydda organisationens verksamhet och anställda samt se till så att 

gällande lagstiftning följs. I denna riktlinje redogörs för hur elektroniska hjälpmedel får 

användas av de anställda samt de rutiner som finns kring IT-säkerhet och lösenord. Rikt-

linjen tar även upp ett antal roller (systemägare, systemadministratör och systemanvän-

dare) som finns inom organisationen sett ur ett IT-perspektiv. I denna paragraf fastslås 

vilka ansvarsområden olika roller har med avseende på styrning av användarkonton. 

Riktlinjen definierar ägare och ägaransvar, kontoadministratör och dennes uppgifter 

samt slutanvändarens ansvar. 
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Vidare finns i riktlinjen angivet hur sekretessbelagd information som till exempel person-

uppgifter får förmedlas. Det beskrivs också riktlinjer för hur lagring får ske generellt inom 

organisationen. Riktlinjen nämner även gallring av gamla uppgifter samt rutiner kring hur 

förlust av data ska hanteras i ett initialt skede. 

Denna riktlinje är dock i dagsläget inte publicerad och i aktiv drift i organisationen utan 

befinner sig i utvecklingsstadiet, men med avsikten att publiceras under våren. 

Rutinbeskrivningar 

Det finns ett antal rutinbeskrivningar gällande hur specifika uppgifter eller företeelser 

ska hanteras. Några exempel på dessa som är relevanta utifrån ämnet för uppsatsen rör 

beskrivning av hur skyddad identitet hanteras i kunddatasystemet, hur en anställd går till 

väga för lämna ut information samt hur specifika sociala medier får användas i tjänsten. 

Upphandling 

För att få en bild av hur IT hanteras i samband med upphandlingar har underlaget till en 

tidigare avslutad upphandling granskats. De delar av underlaget som innefattar IT-skydd 

och -säkerhet kommer att redovisas nedan. 

I underlaget ställs krav på informationssäkerhet hos leverantören och organisationen 

kräver att leverantören ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet som baseras 

på en vedertagen standard, till exempel ISO 27000. 

Vidare ställs krav på att leverantören ska följa aktuell lagstiftning gällande bland annat 

hantering av personuppgifter. I detta stycke nämns även att den nuvarande lagen PUL 

kommer att ersättas med GDPR under maj 2018. Organisationen ställer även krav på att 

leverantören skriver under ett personuppgiftsbiträdesavtal gentemot dem som bestäl-

lare. 

Vidare finns det krav på att lösningen ska basera sig på roller eller behörighetsgrupper så 

att behörigheten går att begränsa för användare. I detta stycke står specificerat att vissa 

typer av användare enbart ska få åtkomst till delar av systemet. 

Man ställer även krav på att information ska kunna exporteras till Excel eller dylikt format 

för vidare bearbetning. Vidare ska samtlig information kunna exporteras för att möjlig-

göra byte av leverantör i framtiden. 
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Gällande informationssäkerhet ställs krav på att lösningen ska säkerställa att endast be-

höriga individer får åtkomst till informationen samt att leverantören ska kunna redovisa 

hur data lagras samt hur de gallrar data i systemet. 

Man har även krav på att leverantören meddelar beställaren om en förändring i hur in-

formationen lagras kommer att ske, samt att gällande lagstiftning följs i de fall lagring 

blir aktuell i tredje land (utanför EU/EES). 

Intervjuer 

Nedanstående information har inhämtats under de intervjuer som genomförts med per-

soner som verkar inom organisationen. De intervjuade har besvarat frågor från det inter-

vjuunderlag som finns att beskåda i bilaga 1. Samtliga intervjuer har transkriberats och 

lämnats ut till respondenterna för vidimering av innehållet. Intervjusvaren har sedan 

sammanfattats från den ursprungliga löptexten i transkriberingarna till de stycken som 

finns här nedan. Respondenternas svar har kategoriserats kring respektive fråga.  

 Respondent 1 arbetar som IT-chef inom koncernen. 
 Respondent 2 arbetar som konsult och driver projekt inom organisationen. 
 Respondent 3 arbetar som tillförordnad VD för koncernen. 
 Respondent 4 är systemägare för det primära kunddatasystemet, verksamhets-

ansvarig för ett dotterbolag samt tidigare personuppgiftsombud. 
 

Organisation och dataskydd 

Inköp av system 

Respondent 1 berättar att det i dagsläget inte finns några specificerade krav relaterade 

till IT-säkerhet och dataskydd i samband inköp av nya system. Det finns heller ingen ge-

mensam process dokumenterad utan dataskyddsfrågan tas upp i olika utsträckning i olika 

inköpsprojekt, det vore önskvärt att ha en mall med färdiga grundkrav som går att appli-

cera på nya inköpsprojekt.  

Respondent 2 menar att denne upplevt ett intresse inom organisationen i samband med 

nyligt systeminköp för att beställarna generellt vill kunna styra var data sparas och i för-

längningen ha kontroll över den data man äger, detta är en fråga som aktivt kommit upp 

under den senaste upphandlingen.  

Respondent 3 förklarar att IT-avdelningen är noggrann med att undvika molntjänster i 

den mån det är möjligt vid upphandlingar för att säkerställa att data lagras internt, och 

således även inom rikets gränser. 
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Dataskyddsarbete i organisationen 

Respondent 1 berättar att vad det gäller organisationens IT- och dataskydd generellt så 

har organisationen ett ramverk baserat på best practices och kunskap från olika externa 

konsulter som byggt upp IT-strukturen i företaget. Det finns dock ingen övergripande 

riktlinje för datasäkerhet avseende till exempel lösenordsbyte. Vissa system kan ha denna 

typ av regler inbyggt men det existerar ingen centralt styrd riktlinje här. Gällande enskilda 

system så förväntar respondenten sig att utvecklaren har koll på och följer aktuella lagar.  

Respondenten nämner även att man med avseende på IT generellt funderat på att följa ett 

ramverk för någon standard, till exempel ISO 27000 (vilket är ett ramverk för informat-

ionssäkerhet, författarens anmärkning). Huvudsyftet här är då inte att certifiera sig utan 

snarare att få ta del av och följa själva ramverket och därigenom säkerställa god inform-

ationssäkerhet inom organisationen.  

Respondent 3 säger i intervjun att fortbildning pågår gällande IT-struktur inom organi-

sationen, något som denne hoppas ska kunna vara ett hjälpmedel i det framtida data-

skyddsarbetet inom organisationen. Respondenten nämner även att organisationen till-

delat en dataskyddsansvarig för organisationen som ska hantera de frågor som uppkom-

mer kring den nya dataskyddsförordningen. Vidare berättas även att vad det avser den 

dagliga driften finns det enligt instruktioner för olika avdelningar för hur information får 

lämnas ut till tredje part. 

Respondent 4 nämner att i fallet med det huvudsakliga kunddatasystemet att det i detta 

system finns en god kontroll över de olika behörigheter som finns samt att gallring av 

inaktuell information sker fortlöpande. Respondenten poängterar dock att det är svårt att 

överblicka alla de system som finns i organisationen i dagsläget, varför denne anser att 

det är av vikt att det upprättas en registerförteckning över bolagets samtliga system. Det 

efterfrågas även tydligare riktlinjer kring hur information ska lagras och får lämnas ut.  

Utbildning av personal 

Respondent 1 berättar att det hållits grundläggande utbildningar inom personuppgift-

slagen och informerat de anställda så att samtliga åtminstone bör känna till grunderna, 

vad en personuppgift är och så vidare. 

Respondent 2 tror att personalutbildningarna är ett steg framåt för organisationens 

dataskyddsarbete. Alla bör känna till vad en personuppgift är och grundläggande om reg-

lerna kring dessa. Samtidigt menar respondenten att det sannolikt finns mycket varierad 
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kunskap kring dataskydd hos systemanvändarna och att det finns en risk i att användaren 

kanske inte ser den information som bearbetas som personuppgifter trots att så är fallet.  

Respondent 3 berättar organisationen har haft utbildningar för personalen kring PUL, 

offentlighetsprincipen och liknande relevanta lagar.  

Respondent 4 menar att det är viktigt att informera och utbilda kundtjänst och systemä-

gare så att de får en inblick i vad den nya lagen innebär för dem. 

Särskilda personuppgifter 

Respondent 1 nämner att det sannolikt finns hälsoinformation om de anställda sparade 

någonstans. 

Respondent 2 funderar över huruvida anhöriglistor kan klassas som känsliga person-

uppgifter då de kan innehålla information om civilstatus och dylikt. I övrigt känner re-

spondenten inte till att någon sådan information skulle sparas. 

Respondent 3 förklarar att de enda uppgifter som är av känslig karaktär lagras om de 

anställda rörande hälsa och rehab. Denna typ av information sparas i pappersform och 

förfarandet är att denna typ av information destrueras när ärendet är avslutat.  

Respondent 4 berättar att vad det avser kunders personuppgifter sparas generellt inga 

känsliga personuppgifter. De uppgifter som finns är till exempel namn och bostadsadress 

och dessa sparas för att kunna fullfölja de avtal vi har gentemot kunden. Respondenten 

berättar även att det finns en skriftlig rutinbeskrivning gällande hur de anställa får spara 

känsliga kunduppgifter i fritextfält, till exempel sjukdom och dylikt. Grundregeln är dock 

att man inte ska spara något alls av sådan karaktär. 

Riktlinjer för personuppgifter i organisationen 

Respondent 1 poängterar att det är respondent 4, det tidigare personuppgiftsombudet 

som har bäst koll på de rutinbeskrivningar och eventuella riktlinjer som finns i organisat-

ionen. Respondenten beskriver även att denne inte känner till hur rutiner ser ut generellt. 

Respondent 2 säger sig inte ha någon överblick över hur organisationen arbetar med 

personuppgiftshantering då denne inte kommer i kontakt med dessa mer övergripande 

frågor i sin roll. Det finns dock riktlinjer för hur personuppgifter får hanteras i det system 

som respondenten nyligen var involverad i inköpsprocessen av.  

Respondent 3 berättar att det inte finns några övergripande policys eller riktlinjer för 

hur personuppgifter får hanteras inom organisationen. Vidare menar respondenten att 
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om det finns några systemspecifika riktlinjer så finns de i så fall hos respektive systemä-

gare. 

Respondent 4 menar att det finns några lösa rutinbeskrivningar i dennes system. Orga-

nisationen har till exempel tagit fram en rutinbeskrivning gällande kund- och leverans-

loggar där det står beskrivet vilken information som får loggas i kunddatasystemet. Det 

finns även en rutinbeskrivning kring hantering av skyddad och hemlig identitet i det pri-

mära kunddatasystemet.  

Personuppgifter som kräver medgivande 

Respondent 3 förklarar att de generellt inte samlar in några uppgifter som inte är nöd-

vändiga, och därför skulle omfattas om kravet för medgivande från den registrerade. Det 

kan eventuellt vara gamla kundloggar som innehåller mer information än vad som krävs 

och säger att dessa skulle kunna scannas igenom för att säkerställa att ingen olämplig in-

formation finns däri, i övrigt är systemen designade så att ingen överflödig information 

ska kunna registreras.  

Respondent 4 förklarar att det inte bör finnas någonting som kräver medgivande, då de 

normalt bara lagrar sådan information som är relevant och krävs för att fullfölja avtal 

gentemot kunden. Däremot finns de avtal som tecknats mot kunden som information om 

hur personuppgifterna används, dessa bör organisationen genomföra en inventering av 

för att säkerställa vilka personuppgifter som lagras i de övriga verksamheterna. 

Profilering och reklamutskick 

Respondent 1 förklarar att det inte förekommer någon sådan behandling så vitt den per-

sonen känner till. 

Respondent 2 berättar att det skickas ut information som är direkt anknuten till tjäns-

terna, men känner inte till någon övrig användning av uppgifterna i detta hänseende. 

Respondent 3 förklarar att kundregister kan komma att användas för att nå ut till kun-

derna i de fall organisationen av någon anledning måste nå ut med information. 

Respondent 4 berättar att organisationen använder sig av kundregister för att skicka ut 

riktad information, till exempel vid avbrott och dylikt. 

Missbruksregeln 

Respondent 1 menar att många sitter på ostrukturerad data idag: ”Det är jag helt över-

tygad om, man har en telefonlista eller vad som helst” säger respondenten. I dagsläget 
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finns det ingen plan för hur denna typ av data ska hanteras framöver, men det pågår ett 

projekt i organisationen som syftar till att komma med direktiv om dessa frågor. 

Respondent 2 berättar att organisationen i ett nyinköpt system som denne har inblick i 

kan spara data i fritextfält, i dagsläget finns det inga skriftliga direktiv för hur dessa 

fritextfält får användas. 

Respondent 3 nämner att information som kommer från kommunikationen med kunder, 

som till exempel kundbrev som ett exempel på ostrukturerad data som finns idag. I dags-

läget finns ingen plan för hur denna typ av data ska hanteras. 

Respondent 4 nämner fritextfält som ett potentiellt problem där data som idag innefattas 

av missbruksregeln för ostrukturerad data kan finnas. Här menar respondenten att det är 

av yttersta vikt att förankra denna förändring med ledningen så att alla förstår vidden av 

denna förändring och vad det innebär. 

IT-system och digital lagring 

Behörigheter 

Respondent 1 förklarar behörighetsprocessen. När en ny användare läggs upp i ett sy-

stem är tanken att det är användarens chef som ska besluta om vilka behörigheter använ-

daren ska få. Däremot kommer det sällan en behörighetsbeställning utan det brukar i all-

mänhet vara frågan om att lägga upp en ny användare med samma behörigheter som kol-

legorna redan har. Detta gäller både rena IT-system och andra system som till exempel 

passersystem till de olika anläggningarna organisationen förfogar över.  

Respondent 3 menar att vad det gäller det huvudsakliga kunddatasystemet så är en ny 

version på gång. Denna kommer att vara bättre anpassad för den nya lagstiftningen där 

olika typer av vyer kommer att finnas, vilket kommer att innebära en bättre styrning av 

vilken information användarna har tillgång till. Förhoppningsvis kommer det komma 

funktioner i den versionen som även stödjer den nya rätten att bli bortglömd. 

Respondent 4 vilken är systemägare till kundsystemet vidareutvecklar samma resone-

mang som respondent 3 förde och menar att det finns vissa behörighetsstyrningar som 

går att använda, men att användarna i systemet i dagsläget arbetar mot en gemensam da-

tabas varför det i dagsläget är ganska begränsat i vad som går att spärra. De spärrar som 

är möjliga idag handlar primärt om att begränsa funktionalitet i systemet, även om det i 

viss utsträckning går att begränsa åtkomst till information. Den nya versionen av syste-

met kommer, enligt leverantören, att erbjuda bättre stöd för den nya lagstiftningen. I 
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dagsläget har leverantören dock inte gått ut med information om exakt hur denna anpass-

ning kommer att se ut. 

Lagring av information 

Respondent 1 berättar att organisationen inte har några systemleverantörer som med-

delat att de lagrar data utomlands. För de större systemen ligger informationslagringen 

internt i organisationen, det finns dock ett antal mindre system där lagringen sker hos 

andra företag. Vad avser Facebook, där organisationen är verksam, så är det ett forum där 

det inte hanteras några personuppgifter. Eventuella felanmälningar tas inte emot där utan 

hänvisas istället till kundservice per telefon eller e-post, varför GDPR inte blir applicer-

bart på detta medium. 

Respondent 2 berättar att denne sett ett allmänt intresse för hur och var data lagras av 

de anställda inom organisationen i samband med uppköp av system. 

Respondent 4 förklarar att det huvudsakliga kunddatasystemet lagras internt i en data-

bas som kontrolleras av organisationen själva.  

Gallring och pseudonymisering 

Respondent 1 menar att rörande gallring av uppgifter och pseudonymisering så finns det 

ingen färdig organisationsövergripande riktlinje för hur information gallras eller hur per-

sonuppgifter tvättas bort från befintlig data. Generellt så beror det på typen av informat-

ion hur länge uppgifterna ska sparas.  

Respondent 3 menar att data i dagsläget sparas baserat på de olika lagar som är appli-

cerbara för den aktuella informationen, men att organisationen därutöver till dennes kän-

nedom inte har någon riktlinje för hur data hanteras i detta avseende. Här går det dock 

inte att i dagsläget avgöra hur GDPR kommer att samexistera med befintliga lagar, till ex-

empel bokföringslagen eller offentlighetsprincipen. 

Respondent 4 förklarar att i det primära kunddatasystemet finns i dagsläget ingen möj-

lighet att anonymisera eller pseudonymisering data, utvecklarna arbetar med detta men 

att respondenten i dagsläget inte vet hur det kommer att implementeras. 

Att radera information 

Respondent 1 förklarar att i de fall organisationen tvunget måste ta bort uppgifter om en 

individ kommer data att tas bort manuellt från de olika systemen. Över lag är det inga 

problem att rensa ut data från aktuella system, i de fall det finns en rättslig grund att ta 
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bort den datan. Däremot ser respondenten ett problem gällande att rensa ut data från 

gamla säkerhetskopior på data. Här är det dock i dagsläget, på grund av att den svenska 

tolkningen av dataskyddsförordningen inte är klar än, osäkert hur skyndsamt data måste 

tas bort. Respondenten vidhåller dock att säkerhetskopior endast lagras så länge som 

krävs för att kunna säkerställa verksamhetens drift i händelse av dataförlust i de primära 

systemen. Detta gäller dock inte det huvudsakliga kunddatasystemet då det i dagsläget är 

omöjligt att ta bort kunder som är knutna till någon post i databasen, så som till exempel 

en faktura eller dylikt.  

Ett idealläge vore att ha en tydlig bild över vilka system de olika kundtyperna finns i samt 

hur dessa system hänger ihop. Detta skulle underlätta för gallring av inaktuell data eller i 

de fall en användare önskar bli borttagen enligt den nya förordningen. 

Respondent 3 menar att organisationen måste se över hur GDPR kommer att samexi-

stera med de övriga lagarna innan ett definitivt beslut kan fattas kring hur rensning ska 

gå till.  

Respondent 4 berättar att detta är någonting som utvecklarna till dennes system arbetar 

med att åtgärda inför att GDPR träder i kraft nästa år. Respondenten känner sig trygg med 

att utvecklaren kommer att åtgärda detta på ett bra sätt och vidhåller att de vid tidigare 

lagändringar legat i framkant för arbetet med anpassning av system. 

Export av kunddata 

Respondent 1 konstaterar att vad det avser export av befintlig kunddata till en ny leve-

rantör så finns merparten av all data finns i ett litet antal system där exportering bör vara 

möjlig. Samtidigt så fastslår denne att det kan finnas ett antal mindre system som används 

i de olika verksamheterna där man bör prata med verksamhetsansvarig gällande hur or-

ganisationen ska gå till väga.  

Respondent 2 nämner att det är möjligt att ta ut rapporter ur det system som denne ti-

digare varit involverad i inköpsprocessen av, men har i övrigt inga kommentarer. 

Respondent 3 fastslår rörande export att det är av vikt att säkerställa att den personen 

som begär ut information för export verkligen är den person de utger sig för att vara.  

Respondent 4 menar att det i fallet med det primära kunddatasystemet inte är några 

problem att exportera data om en kund, men liksom respondent 1 nämnde i fallet att ra-

dera information poängterar respondent 4 vikten av att ha en tydlig bild av vilka system 

en kund befinner sig i.  
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Policys och dokument 

Respondent 1 menar att det inte existerar någon övergripande riktlinje eller policy kring 

hur organisationen arbetar med dataskydd och informationssäkerhet i dagsläget men att 

det sannolikt kan komma att behövas i framtiden.  

Respondent 3 berättar att organisationen i dagsläget inte har några klara policys eller 

riktlinjer för systematiskt dataskyddsarbete. Däremot är det någonting man på lednings-

nivå tittar på huruvida man ska ta fram. 

Respondent 4 påtalar dock att det finns en typ av policy för dataskydd som togs fram av 

styrelsen för ett par år sedan och menar samtidigt att policyn är ganska dåligt spridd ge-

nom organisationen. 

Policys för upphandling 

Respondent 1 säger att det gäller policys eller riktlinjer med hänsyn till upphandling av 

nya system så finns det inga generella krav utifrån GDPR gentemot de presumtiva leve-

rantörerna. Det finns dock med i olika utsträckning i olika upphandlingar. Respondenten 

nämner en tidigare upphandling och berättar att däri har man i princip sagt att systemet 

måste klara av att efterleva lagen när den införs. I övrigt finns det inte några detaljer rö-

rande området. 

Respondent 2 berättar att det finns en rutinbeskrivning för upphandling av system inom 

organisationen. Denna innefattar dock inte personuppgifter eller dataskydd utan är base-

rad utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Respondent 3 beskriver samma exempel där upphandling skulle ske av ett större IT-sy-

stem. I den upphandlingen så frågade de leverantören om systemet kommer klara av att 

efterleva GDPR när lagen träder i kraft.  

Respondent 4 menar att den policy som finns även inkluderar ett visst mått av dataskydd 

med hänsyn till upphandlingar, varför man skulle kunna säga att det beaktas. 

Befintliga system 

Respondent 1 berättar att befintliga system inte är inventerade men organisationen har 

för avsikt att kontrollera så att de uppfyller kraven. I de fall systemet i fråga inte gör det 

så får organisationen kontakta systemutvecklarna.  
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Respondent 3 berättar att en inventering kommer att genomföras och att om de sen inte 

klarar eller har för avsikt att anpassa sitt system så kommer systemet att bytas ut alter-

nativt om organisationen själv med enkla medel kan anpassa systemet så att det klarar av 

de nya kraven. 

Respondent 4 menar att det vore ohållbart att behålla ett system som inte efterlever la-

gen och nämner ett exempel där organisationen bytt leverantör bland annat på grund av 

att den tidigare leverantören inte klarade av att efterleva interna IT-krav som fanns avse-

ende inloggningar. 

Löpande dataskydd 

Respondent 1 förklarar att vad det gäller löpande dataskyddsfrågor så saknas generella 

riktlinjer. Det finns dock en möjlighet att hantera problem som uppstår i enskilda system. 

Om en mobil med känslig information går förlorad så finns till exempel möjlighet att åter-

ställa den på distans så att ingen information läcker till tredje part. Det finns en övergri-

pande IT-riktlinje som är under utveckling där det står om datorer och dylikt i daglig drift. 

I den nämns lite om roller och liknande. Det är dock på en väldigt enkel nivå. Målsätt-

ningen för riktlinjen är dock att informationen ska vara lätt att ta till sig snarare än att ha 

detaljerade instruktioner för precis hur allting ska hanteras. Denna riktlinje har inte tagit 

hänsyn till GDPR då förordningen ännu inte är anpassad för svenska lagar. Den kommer 

dock att anpassas, liksom många andra policys och riktlinjer, när Sverige slutgiltigt beslu-

tat hur GDPR kommer att efterlevas på ett nationellt plan. 

Respondent 3 beskriver däremot att avseende just dataskydd så krävs först en policy 

som i sin tur har riktlinjer knuten till sig, och då organisationen i dagsläget inte har någon 

policy för dataskydd så finns således heller inga riktlinjer.  

Respondent 4 förklarar att avseende kundblanketter och dylika dokument så är dessa 

anpassade efter den nuvarande personuppgiftslagen med hänseende till den information 

som behöver finnas med. Däremot kan det krävas anpassningar för att uppfylla de nya 

krav som kommer i och med GDPR. 

Dataintrång 

Respondent 1 fastslår att det inte finns några fastställda rutiner för hur organisationen 

går till väga i händelse av ett dataintrång. Sannolikt skulle en diskussion i så fall föras 

mellan respondenten och VD kring hur de ska gå vidare. En polisanmälan kommer att 
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upprättas och utöver det så får organisationen göra en intern utredning för att se vad som 

skett. 

Respondent 3 beskriver ett liknande scenario som respondent 1 där respondent 3 i egen-

skap av VD tar kontakt med IT-chef kring vidare agerande. 

Respondent 4 berättar att rörande det primära kunddatasystemet så finns det en rutin 

som uttalats, men som inte finns nedskriven vilken säger att systemet omedelbart ska 

stängas ner för att förhindra ytterligare skada. 

Anpassning till GDPR 

Utbildning av personal 

Respondent 1 tror att det krävs utbildningar på systemnivå, så att de som arbetar i sy-

stemet kan relatera och förstå hur de påverkas av den nya lagen. Att beskriva vilka upp-

gifter som faktiskt är personuppgifter. Risken med att bara ha generell information är att 

det är svårare att se kopplingen till den enskildes arbete. Sedan är det viktigt att kun-

skapen hålls uppdaterad fortlöpande på något sätt. 

Respondent 2 tror att det krävs att informationen går ut i organisationen på ett enkelt 

sätt. Det är en ganska komplex lag och det finns en risk att de anställda tröttnar om det 

blir för mastigt. Respondenten tror att en rollbaserad utbildning av personal kan vara 

nyckeln till att genomföra utbildningsinsatsen. Olika kunskapsnivåer kan krävas för olika 

roller. Är man systemansvarig krävs sannolikt en annan inblick än för en användare. Vi-

dare lyfter respondenten frågan för vem som är ansvarig för att ställa frågor och säker-

ställa att personalen förstår och anser vidare att det är viktigt att denna nya lag inte blir 

en rädsla för de anställda, utan att de ser den som ny kunskap – att det är bra att veta.  

Ett alternativ att anställda kan utbildas och att de senare får en ruta att bocka av i exem-

pelvis en introduktionspärm eller dylikt för att bekräfta att de är införstådda med vad 

GDPR innebär för den yrkesroll den anställde har. 

Respondent 3 berättar att när den nya lagen träder i kraft 25 maj 2018 har organisat-

ionen enligt samtliga respondenter för avsikt att följa lagen efter bästa förmåga. Det är 

svårt att säga att vi kan efterleva den fullt ut då det inte finns någon klar bild av vilka krav 

som kommer att ställas. Respondenten vidhåller dock att organisationen kommer göra 

allt man kan för att anpassa sig efter lagen.  
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En viktig del i att förbereda organisationen för lagstiftningen är genom utbildningar av 

personal. Dessa behöver vara väl anpassade till jobbet. En montör behöver kanske en mer 

övergripande bild och att förstå vad det innebar för personen i fråga. De individer som 

har ett dataansvar eller systemansvar kommer sannolikt behöva ha en annan information 

där lagen gås igenom utifrån de personuppgifter som lagras samt de system som denne 

ansvarar för. Kort sagt behöver utbildning anpassas för de personalgrupper som finns och 

hur de använder saker och ting, det går inte att ha en standard för alla. Sedan är det viktigt 

att hålla utbildningarna regelbundet, organisationen måste ju till exempel se till att all ny 

personal får utbildningarna. 

Respondent 4 berättar att organisationen har påbörjat ett arbete med att förbereda sig 

inför den nya lagen och har goda förhoppningar om att organisationen ska färdigställa det 

arbetet innan lagen träder i kraft. Om utbildningar kommer att baseras befattningar inne-

bär det en utmaning då detta kräver att man i organisationen först tydligt definierar de 

olika rollerna inom organisationen. 

Utbildning av styrelse 

Respondent 1 anser att det är av vikt att styrelsen är informerad då det ytterst är de som 

är ansvariga för vad som sker i organisationen. Många har nog snappat upp att någonting 

är på gång, men det är inte säkert att alla har koll på vad det faktiskt innebär med GDPR. 

Vidare berättar respondenten att ledningen inte haft samma krav på att gå utbildning som 

resten av personalen haft, varför det är viktigt att informera dem, utifrån deras perspek-

tiv, av vad detta innebär. 

Respondent 2 menar att det krävs att styrelsemedlemmarna håller sig uppdaterade även 

under perioden man innehar sin position. Det gäller att nå ut med information gällande 

vad de som verkar inom organisationen är skyldiga att göra och vad de behöver ha koll 

på. Ett alternativ som respondenten lyfter fram är att hålla löpande utbildningar och even-

tuellt en certifiering med enklare frågor för samtliga inom organisationen.  

Respondent 3 berättar att då ledningen består av kommunpolitiker och således byts ut 

var fjärde år så krävs det en rutin för att säkerställa att nya styrelsemedlemmar uppdate-

ras med vad som gäller. När det gäller hur informationen gentemot ledning och styrelse 

förmedlas anser respondenten att ansvaret i huvudsak vilar hos IT-ansvarig och data-

skyddsombud. Det är deras arbete att säkerställa att ledning och styrelse nås av den in-

formation som är relevant för dem i förhållande till denna nya lag. 
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Respondent 4 poängterar att ledning och styrelse framför allt behöver information, sna-

rare än regelrätta utbildningar. Det kan vara lämpligt att informera och förankra dessa 

åtgärder med styrelsen under hösten så att de kan avsätta de personella och monetära 

resurser som krävs för denna satsning. 

 
Rik bild baserad på intervjuer 

Nedan illustreras organisationen med hjälp av en rik bild vilken beskriver de förvänt-

ningar som finns bland de olika aktörerna samt de olika primära roller som är involverade 

i dataskyddsfrågan. 

 

Figur 2 - Rik bild av organisationen 

Organisationen består av en politiskt tillsatt styrelse som fattar de yttersta besluten, sty-

relsen är inte involverade i den dagliga verksamheten på något vis. VD är formellt ansva-

rig för organisationen och har som mål att organisationen ska vara förenlig med den nya 

lagen när den träder i kraft. För att göra detta så önskar VD att IT och dataskyddsombudet 
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tar fram förslag till förändringar som krävs. Dessa godkänns sedan av VD eller förs vidare 

till styrelsen i de fall det är nödvändigt. 

IT-ansvarig sköter om samtliga system och ansvarar för drift och support internt. IT-av-

delningen kommer tillsammans med dataskyddsombudet att skapa ett förändringsförslag 

för anpassning gentemot den nya lagen. Dataskyddsansvarig kommer även att granska 

den information som finns lagrad idag för att utreda vad och vilka system som kommer 

att påverkas av lagförändringen. 

Systemägarna är generellt även verksamhetsansvariga för det område systemet används 

inom. Om deras system inte klarar av att leva upp till de nya krav som ställs är det i första 

hand systemägaren som tar kontakt med utvecklare för att försöka finna ut en lösning. De 

användare som arbetar i systemet styrs av de riktlinjer som finns och har över lag i dags-

läget begränsad kunskap om den nya lagen och vad den kommer att innebära för dem. 

Kundtjänst är den primära källan vilken information tillförs i systemen, detta sker genom 

beställningsblanketter och övrig kundkontakt. Deras agerande styrs av de riktlinjer och 

policys som finns inom organisationen. 

Policys och riktlinjer kommer att behöva förändras i och med den nya lagstiftningen. När 

denna träder i kraft är det Datainspektionen som blir tillsynsmyndighet och som kontrol-

lerar att organisationen följer de krav som ställs.  
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Analys och diskussion 
Analysdelen sammanfattar den empiri som presenterats i rapporten samt sätter denna i 

kontext med utgångspunkt på den teoretiska referensram som presenteras i rapportens 

teoridel. Sist i analysdelen presenteras en sammanfattning samt reflektioner kring det 

som framkommit. 

GDPR och organisationen 

Datainspektionen listar de i sitt tycke viktigaste punkterna som alla organisationer som 

handskas med personuppgifter bör ta hänsyn till inför den nya dataskyddsförordningen. 

Dessa punkter tillsammans med de punkter som IAPP presenterat kommer att ligga till 

grund för analysen av empiri insamlad hos organisationen gällande hur arbetet med data-

skydd ser ut i dagsläget. Syftet med denna analys är att undersöka i vilken utsträckning 

det finns stöd för de krav som kommer i den nya lagstiftningen i organisationens existe-

rande material. 

Typer av personuppgifter i organisationen 

Intervjuerna har visat att de personuppgifter organisationen lagrar idag primärt rör upp-

gifter som inte är av den typ som Personuppgiftslagen kategoriserar som av känslig ka-

raktär enligt paragraf 13 (Riksdagen, 2017) (särskilda kategorier av personuppgifter, ar-

tikel 9 enligt GDPR i svensk översättning). I praktiken lagras endast uppgifter som är re-

levanta för att kunna fullfölja ett avtal gentemot slutkunden, vilken är den person som 

finns i organisationens register. I och med detta krävs normalt ingen typ av samtycke då 

en personuppgiftsansvarig enligt artikel 6 i GDPR (European Council, 2016) tillåts lagra 

de uppgifter som krävs för att fullfölja ett avtal där den registrerade är en part utan sam-

tycke. Någonting som IAPP listar som en central del i den nya dataskyddslagstiftningen. 

De uppgifter som studien identifierat i organisationen vilka klassas som känsliga uppgif-

ter rör hälsotillbud hos anställda och de eventuella rehabiliteringsåtgärder som sätts in 

för att hjälpa den anställde till ett snabbt tillfrisknande, något som framkommit i intervjun 

med respondent 3. Denna typ av uppgifter bör dock vara tillåtna enligt artikel 9h i GDPR, 

där det fastslås att sådana uppgifter får lagras för skäl som hör samman med hälso- och 

sjukvård. 

Respondent 4 nämner att det finns en rutinbeskrivning gällande hur de anställda får lagra 

olika typer av personuppgifter samt vilka personuppgifter som får föras in i organisation-

ens huvudsakliga kunddatasystem. Denna rutinbeskrivning var dock denne respondent 
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ensam om att nämna, varför jag drar slutsatsen att spridningen av denna rutinbeskrivning 

i organisationen inte är heltäckande. Det är dock värt att notera att de övriga responden-

terna inte har arbete i det ovan nämnda systemet som primära arbetsuppgifter.  

Över lag så finns det en samsyn mellan de olika respondenterna, vad som framkommit av 

dokumentgranskningen och mina egna observationer gällande personuppgifterna som 

lagras i organisationen. De uppgifter som lagras är i huvudsak endast de som är nödvän-

diga för att fullfölja avtal gentemot kunderna alternativt för att följa gällande arbetsmiljö-

lagstiftning. Däremot bör samtliga register gås igenom för att säkerställa att det inte lag-

ras mer än nödvändigt i något specifikt fall. 

Den information som lämnas ut till den registrerade är i dagsläget anpassad efter nuva-

rande lagstiftning och kommer att behöva anpassas när den nya lagen träder i kraft. På 

vilket vis en anpassning kommer att krävas går dock inte att säga med säkerhet innan den 

svenska utredningen av nationell tillämpning är färdig under hösten 2017. 

Fritextfält 

Flera av intervjurespondenterna menar att någon från organisationen innan lagen träder 

i kraft bör gå igenom gamla kundloggar (fritextfält, där den anställde kan skriva in löptext) 

och dylik information för att säkerställa att dessa loggar inte innehåller några personupp-

gifter. Denna typ av icke-sökbar information har tidigare gått under den så kallade miss-

bruksregeln vilken Datainspektionen meddelat kommer att upphöra (Datainspektionen, 

2017c). Detta får till följd att all ostrukturerad data kommer att omfattas av lagar rörande 

personuppgifter. I dagsläget tror flera av respondenterna att det finns en stor mängd 

ostrukturerad data lagrad på olika vis och medium inom organisationen och detta kan 

komma att bli en utmaning att åtgärda. Hur detta ska åtgärdas finns ingen plan för i dags-

läget, men organisationen har ett internt projekt kring förenlighet med GDPR där detta 

ingår. 

Profilering 

IAPP nämner personuppgiftsbaserad profilering som en viktig fråga, i den aktuella orga-

nisationen har studien visat att personuppgifterna inte används till någon typ av automa-

tiserad profilering eller riktad reklam idag utan att uppgifterna endast används i koppling 

till den aktuella tjänsten. Denna typ av brukande är tillåten enligt den nya lagstiftningen 

(artikel 6b & f). Hade uppgifterna använts för att skapa kundprofiler hade detta varit 

någonting som den registrerade måste informeras om och som kräver samtycke från den 

registrerade (artikel 22, GDPR). 
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Gallring 

Den nya lagstiftningen ställer krav på att uppgifter ska gallras regelbundet då den person-

uppgiftsansvarige har ett åtagande att personuppgifter som lagras ska vara uppdaterade 

samt aktuella (artikel 5, GDPR). I min forskning har det framkommit att det i organisat-

ionen sker gallring regelbundet i det primära kunddatasystemet, det finns dock ett hund-

ratal andra system inom organisationen och det finns ingen övergripande gallringsrutin 

med hänseende till personuppgiftshantering för dessa. Gällande detta krav nämner re-

spondenterna att det inte går att skapa en definitiv rutin fören den svenska utredningen 

av GDPR är färdig, då man först då kommer att veta hur lagen kommer att samexistera 

med övriga lagstiftning till exempel bokföringslagen samt offentlighetsprincipen. Den in-

formation som framkommit i intervjuerna tyder på att de gallringsrutiner som finns har 

låg spridning inom organisationen, detta är ett område som kommer att behöva förändras 

då samtliga systemägare i och med den nya lagen måste sköta gallring fortlöpande.  

Rätten att bli bortglömd 

Det har framkommit att i organisationens primära kunddatasystem är det i dagsläget inte 

möjligt att radera kunder som har en databaskoppling, detta kan röra till exempel faktu-

ror och dylikt, detta innebär att det blir svårt att följa den artikel i GDPR som på svenska 

översatts till Rätten att bli glömd (artikel 17). Detta är dock någonting som systemutveck-

laren arbetar med och det kommer att komma en ny version av programvaran under hös-

ten där detta bör vara åtgärdat. 

De utav organisationens övriga system som respondenterna känner till har inte samma 

typ av begränsning utan det är möjligt att radera all information om en individ. Hur detta 

kommer att gå till praktiskt varierar dock stor från system till system och det finns i dags-

läget ingen övergripande riktlinje eller rutin för hur detta ska gå till. Vidare har det påta-

lats att det saknas en tydlig bild över vilka system som olika typer av kunder finns i. Att 

skapa en sådan förteckning är någonting som skulle kunna bidra till att såväl kravet på 

gallring samt rätten att bli bortglömt blir lättare att uppnå. Organisationen bör således ta 

fram en förteckning för vilka system en specifik kund-typ befinner sig i samt göra en in-

sats för att informera samtliga berörda anställda om de gallringsrutiner som finns. 

Dataportabilitet 

IAPP nämner dataportabilitet som en punkt, i den nya lagstiftningen ska en registrerad 

kunna begära ut samtliga sina uppgifter för att använda vid till exempel byte av leverantör 

(artikel 20). Datainsamlingen har visat att det är någonting som går bra i det huvudsakliga 
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kunddatasystemet. Där finns möjlighet att exportera data till ett antal vedertagna, ma-

skinläsliga format. Här finns dock en potentiell risk av samma karaktär som där kunden 

önskar att bli bortglömd. Då organisationen inte har någon tydlig, central förteckning över 

vilka personuppgifter som lagras i de olika systemen och inte heller har någon samman-

ställning över vilka system en kund bör finnas med i så innebär denna förfrågan sannolikt 

en resurskrävande åtgärd. 

IT och Informationssäkerhet 

Organisationens övergripande IT-säkerhetsarbete består idag av ett slags ramverk upp-

byggt kring olika best practices som är uppsatta av externa konsulter. Det finns ingen 

övergripande riktlinje för data- och informationssäkerhet utan det styrs primärt från sy-

stem till system i de fall systemen har inbyggda funktioner för sådant. Det pågår i skri-

vande stund ett arbete med utveckling av en ny IT-riktlinje som inom en snar framtid 

kommer att presenteras inom organisationen. En av respondenterna nämner att det finns 

en äldre policy för IT inom organisationen, en granskning av denna visar dock att det end-

ast rör hur internet och E-post får användas från företagets utrustning. Det bör även till-

läggas att ingen av de övriga respondenterna nämnde denna samt att denna riktlinje inte 

är någonting jag kommit i kontakt med i dokumentgranskningen innan respondent 4 

gjorde mig uppmärksam på den. 

Ny riktlinje under utveckling 

Den nya riktlinjen innefattar vad Dhillon (2007) beskriver som formella direktiv, dessa 

berör hur elektroniska hjälpmedel, till exempel datorer och telefoner, får brukas av de 

anställda. Riktlinjen innehåller även ett antal mer tekniska direktiv gällande användarrol-

ler för de anställda inom organisationen, med tillhörande behörighetsstyrning med syftet 

att minimera exponering av personuppgifter gentemot den som inte har något konkret 

behov av att se dessa i tjänsten. Vidare nämns även personuppgifter specifikt i riktlinjen 

och har däri regler för hur dessa får lämnas ut och användas. Det nämns dock ingenting 

om dataskydd för att bibehålla konfidentialitet genom till exempel kryptering eller in-

tegritetskontroll av data. 

Även gallring av inaktuella uppgifter samt agerande i händelse av dataförlust finns grund-

läggande beskrivet i detta dokument. Då detta är områden som finns med i den nya lag-

stiftningen (artikel 5e & artikel 32-34) är denna riktlinje alltså till viss del förberedd för 

GDPR. Den nya lagen ställer dock krav på såväl tekniskt som organisatoriskt (formellt/in-
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formellt) dataskyddsarbete, vilket innebär att det sannolikt kommer att krävas en ut-

veckling av informationen i riktlinjen alternativt framtagande av ytterligare riktlinjer för 

att kunna tillgodose de krav som kommer att finnas.  

Dataintrång 

I händelse av ett dataintrång så har studien visat att organisationen inte har någon gene-

rell policy eller riktlinje som styr hur organisationen agerar. En sannolik handlingsplan 

innefattar kommunikation mellan VD och IT-chef för att sen göra en polisanmälan, något 

som styrks av deras respektive beskrivningar under intervjuerna. I det fall intrång skulle 

inträffa i det centrala kunddatasystemet finns en rutinbeskrivning där det meddelas att 

systemet omedelbart ska stängas ner för att förhindra vidare dataförlust. Det finns inga 

rutiner kring information till de registrerade, någonting som kommer att krävas i och med 

den nya dataskyddslagstiftningen. Denna innefattar en skyldighet att som personupp-

giftsansvarig informera de registrerade som berörts snarast, dock ej senare än 72 timmar 

efter att man fått kännedom om intrånget (artikel 32-34, GDPR). 

Certifiering 

Det har även framkommit att man inom organisationen har undersökt möjligheten att 

följa något uttalat ramverk för informationssäkerhet, till exempel ISO 27000. Detta skulle 

kunna innebära en högre grad av kontinuitet mellan de olika systemen jämfört med vad 

som finns i dagsläget, något som även skulle underlätta arbetet med anpassningen till 

GDPR. Vidare genomgår IT-avdelningen enligt en respondent en utbildning med fokus på 

IT-struktur och rutiner, något som denne tror kommer vara ett hjälpmedel med inform-

ationssäkerhets- och dataskyddsarbete inom organisationen framöver. Höne & Eloff 

(2002) menar att en informationssäkerhetsstandard är lämplig att utgå ifrån då det gäller 

en organisations informationssäkerhetsarbete. Samtidigt poängteras att denna typ av 

standarder är generiska utan anpassning till den specifika organisationens behov, så då 

en standard bidrar till en god grund för informationssäkerhetsarbetet så krävs en unik 

anpassning för organisationens behov, inte minst då det bidrar till att organisationen ser 

den som sin egen, något som ökar sannolikheten till att användarna följer den i praktiken. 

Lagring av data utanför EU/EES samt pseudonymisering 

Lagring av data i tredje land är en punkt som IAPP nämner i sin lista. Organisationen har 

enligt de intervjuer som genomförts inga systemleverantörer som meddelat att de lagrar 

data i utlandet och för de större systemen sker lagring internt inom organisationen. Or-

ganisationen är mån om att behålla så mycket data som möjligt internt så att man lättare 
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kan ha kontroll över vem som har åtkomst till den och var den lagras. I en tidigare upp-

handling som granskats står dock att systemleverantören är ansvarig för att se till att ak-

tuell lagstiftning följs i de fall data lagras utomlands men det är inte omnämnt att inform-

ation ska ges i de fall datan faktiskt lämnar landets gränser varför det inte finns någon 

definitiv bekräftelse på att ingen information lämnat Sverige. 

Pseudonymisering är ett begrepp som specificeras i GDPR (artikel 6e & 25) som exempel 

på de åtgärder en organisation ska vidta för att kunna skydda personuppgifter. Detta är i 

dagsläget inte möjligt i kundsystemet men det är en funktion som utvecklarna arbetar 

med. En ny version förväntas komma under hösten där detta och andra krav som ställs i 

GDPR ska vara åtgärdade. Över lag beskriver respondenterna att de förväntar sig att ut-

vecklarna bör hantera denna typ av frågor innan lagen träder i kraft, något som i sig är 

rimligt, det bör dock finnas en plan för hur organisationen ska agera i de fall en leverantör 

inte kan uppfylla dessa krav. 

IT-styrning 

IT-styrning är en aspekt som delvis är ganska decentraliserad i denna organisation. De 

rutiner och riktlinjer som tagits fram är i hög grad systemspecifika och således i förläng-

ningen även verksamhetsspecifika. Det finns systemägare samt systemadministratörer, 

roller som ligger utlagda på anställda i de olika dotterbolagen. Detta märks framför allt 

vid intervjuerna där de olika respondenterna har mycket god överblick över de system de 

äger, samtidigt som insynen i övriga system är tämligen begränsad. Det finns dock vissa 

centraliserade inslag så till vida att organisationen har en central IT-enhet inom koncer-

nen som sköter drift och inköp av IT-infrastruktur samt drift och ett övergripande ansvar 

för systemen. Även upphandling av nya system sköts generellt med hjälp av beslutsstöd 

från ledningen. Sett ur ett större perspektiv torde denna organisation alltså klassificeras 

som vad Pearlson & Saunders (2013) beskriver som en federal organisation, där element 

av såväl decentralisering som centralisering förekommer. 

Registerförteckning 

En utmaning för organisationen är att sammanställa en komplett uppdaterad lista över de 

system som finns i bruk samt vilka personuppgifter som lagras i dessa, något som delvis 

finns idag så till vida att en registerförteckning är upprättad. Denna är dock i behov av en 

uppdatering då vissa system inte finns med. Vidare så finns det ingen dokumentation i 

denna lista över vilka personuppgifter som lagras systemen. Detta är ett arbete som på-

börjats och som kommer att drivas under perioden fram tills att lagen träder i kraft. Denna 
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förteckning har många fördelar, dels är förteckningen ett krav enligt artikel 30 i GDPR. 

Den skulle även underlätta i de fall en registrerad ska tas bort eller exporteras, om den 

knyts mot olika kundtyper. Vidare innebär en uppdaterad förteckning att arbetet med att 

skapa centraliserade IT-riktlinjer underlättas då det finns en överblick över nuläget i 

systemfloran inom organisationen.  

Riktlinjer för system 

De systemspecifika riktlinjer som finns ägs av respektive systemägare och är således de-

centraliserade och feodala. I dagsläget finns rutinbeskrivningar framtagna för olika ar-

betsmoment det huvudsakliga kunddatasystemet, detta innefattar även vissa IT-säker-

hetsaspekter som vilka uppgifter som får lämnas ut samt vissa juridiska informationsa-

spekter som till exempel hur registrerade med skyddade personuppgifter hanteras. Det 

finns även vissa rutinbeskrivningar som riktar sig till anställda med kundkontakt, dessa 

beskrivningar innefattar en helhetsbild av deras arbetsuppgifter och däribland vissa IT-

säkerhetsrutiner. I övrigt finns inga färdiga riktlinjer publicerade till undertecknads eller 

respondenternas vetskap. 

Roller och behörigheter 

I dagsläget använder sig organisationen av en feodal strategi (Pearlson & Saunders, 2013) 

vad det gäller behörigheter, det är formellt en användares närmste chef som beslutar om 

vilka behörigheter som ska ges i interna system. I normalfallet inkommer dock ingen sär-

skild behörighetsbeställning utan nya användare läggs upp med samma behörigheter som 

övriga anställda på samma typ av tjänst. Detta gäller såväl digitala system som IT-styrda 

fysiska system, till exempel passersystem och dylikt. Avseende kunddatasystemet så 

kommer det komma en ny version som är bättre anpassad för GDPR och dess krav på 

behörigheter och minimerad exponering av personuppgifter. I dagsläget är det ingen typ 

av vybaserad rollstyrning då systemet inte har stöd för detta, däremot finns roller vilka 

styr de komponenter åtkomst ska ges till, men detta rör organisatoriska åtgärder snarare 

än ren information. 

Nedan följer en analys av nuläget i organisationen med utgångspunkt från Pearlson & 

Saunders (2013) beskrivning av IT-styrning och informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsstrategi – Organisationen har i dagsläget ingen uttalad inform-

ationssäkerhetsstrategi. Informationssäkerhetsaspekten styrs istället av de övriga strate-

gierna inom bolaget. I det fall en informationssäkerhetsstrategi ska fattas kommer detta 
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att ske på styrelsenivå utifrån ett underlag som designats av ledning och IT-avdelning, 

detta medför att arketypen för denna aspekt utgörs av en IT-duopol. 

Informationssäkerhetspolicys – Det finns i dagsläget ingen övergripande struktur för 

arbete med informationssäkerhet inom koncernen. I de fall det krävs en policy för att be-

fästa nya riktlinjer fattas beslut av styrelsen för bolaget. Att skapa ett underlag för en så-

dan policy skulle i sådant fall ske hos IT-/informationssäkerhetsansvariga. Om underlaget 

ska befästas med en riktlinje fattas beslut av ledningen i stället för styrelsen, men i övrigt 

så är arbetsgången den samma. I detta hänseende är organisationen alltså en IT-duopol 

då de grupper involverade i denna typ av beslut består av central ledning (eller styrelse) 

samt IT-avdelning. 

Informationssäkerhetsinfrastruktur – Denna typ av frågor styrs idag av IT-avdel-

ningen som beslutar om infrastrukturfrågor som till exempel nätverkshårdvara, brand-

väggar och servrar. Även mjukvarusidan styrs av IT-avdelningen när det gäller inköp av 

system för internt bruk. I de fall det rör verksamhetsspecifika system förs en dialog med 

verksamhetsansvarig för att avgöra lämpligheten i de olika alternativen. Denna kategori 

styrs således av en IT-monarki i de flesta fall, även om vissa system bygger på en IT-duo-

pol, där de ansvariga för den aktuella verksamheten är delaktiga. 

Informationssäkerhetsutbildning/-medvetenhet – I dagsläget finns det inga organise-

rade informationssäkerhetsutbildningar för personalen i organisationen. Den typ av ut-

bildning som sker är systemspecifik och sker generellt med hjälp av kollegor som arbetar 

i samma system. Det har dock organiserats utbildningar med tema personuppgiftshante-

ring och liknande och dessa har varit organiserade av ledning och IT-avdelning. På denna 

punkt bedöms organisationen således arbeta med en kombination av anarki för de verk-

samhetsspecifika systemen och IT-duopol i de fall det rör sig om organisationsomfattande 

utbildningar likt den gällande personuppgiftshantering. 

Informationssäkerhetsinvesteringar – Informationssäkerhetsinvesteringar sker på 

önskemål av IT-avdelningen som även presenterar ett underlag för vad som krävs för sty-

relsen. Denna typ av investeringar kan dock ske olika beroende på omfattningen av inve-

steringarna organisationen i fråga är en offentlig verksamhet och lyder under upphand-

lingslagen. När det gäller tämligen små inköp som datorer och telefoner sker detta direkt 

från IT-avdelningen. Organisationen är således i detta hänseende primärt en IT-duopol så 

till vida att större förändringar förankras mellan IT-avdelning och styrelse. Mindre beslut 

fattas direkt hos IT-avdelningen och klassas således som IT-monarki. 
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Kravställning vid projektbeställning 

Beträffande projektbeställningar och inköp av nya system så har studien visat att det 

inom organisationen inte finns några generella krav specificerade i dagsläget. Det finns 

heller ingen gemensam process dokumenterad, vilket medför dataskyddsfrågan tas upp i 

olika utsträckning i olika projekt. Det finns en efterfrågan inom organisationen för en 

övergripande mall som innehåller färdiga grundkrav som skall ställas på nya projekt eller 

system. En upphandling av ett mer omfattande system genomfördes nyligen inom orga-

nisationen. I detta projekt kontrollerade beställaren med de presumtiva leverantörerna 

och säkerställde att deras system skulle klara av att efterleva de krav som finns i den nya 

lagstiftningen. 

Genom att designa en genomarbetad kravspecifikation för nya projekt ökar organisation-

ens möjligheter att testa nyinköpta system för att säkerställa att de fungerar på ett till-

fredställande sätt menar Görling (2009). Ett alternativ vore att designa en grundmall för 

de generella krav som organisationen ställer på samtliga system, dessa krav bör då kopp-

las till IT-strategin eller en övergripande policy. Denna kan sedan kompletteras med 

systemspecifika frågor för den aktuella upphandlingen. Några krav som ställs i den nya 

datalagstiftningen rör krav på möjlighet till pseudonymisering, möjlighet att skapa roller 

eller vyer för att begränsa åtkomst till data samt möjlighet att exportera data och radera 

data. Denna typ av krav som kommer beröra samtliga system som hanterar personupp-

gifter vore lämpligt att ha med i den generella kravställningen. 

I det upphandlingsunderlag som granskats finns funktionella krav på att systemet ska 

klara av roller där information kan begränsas för olika användargrupper. Det ställs också 

krav på att leverantören kan redovisa hur data lagras och vilka gallringsrutiner som finns 

för systemet. Vidare finns affärskrav avseende att systemet ska vara anpassat efter aktuell 

lagstiftning (PUL i dagsläget och GDPR maj 2018) samt att lagstiftning följs i de fall data 

lagras i tredje land. Vidare ställs organisatoriska krav på leverantören då denne ska följa 

någon av de vedertagna standarder som finns för informationssäkerhet, till exempel ISO 

27000. 

Förändringsarbete i organisationen 

Då intervjuerna visat att samtliga respondenter är överens om att den nya lagstiftningen 

kommer att kräva förändringar i hur organisationen arbetar anser respondenterna det 

vara av vikt att personalen utbildas i de nya krav som implementeras. Ett återkommande 
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tema under intervjuerna är att utbildningar måste anpassas efter den roll och de arbets-

uppgifter individen har. De individer som har ett data- eller systemansvar bör få en annan 

utbildning än de som arbetar ute på fältet. Här finns dock ett problem då det inte finns 

tydliga roller i tillräckligt stor utsträckning inom organisationen i dagsläget menar en re-

spondent.  

De risker respondenterna ser med att lämna ut för generell information är att de anställda 

inte kan applicera informationen på sina egna behov och således missar kopplingen till 

de arbetsuppgifter som utförs. Aronsson, o.a. (2012) menar att det är vitalt att de perso-

ner som påverkas av en organisationsförändring är införstådda i varför förändringen sker 

och att den är nödvändig. Detta innebär att det är av vikt att anpassa utbildningen på ett 

sådant vis att varje individ kan se en koppling till sina arbetsuppgifter. Med detta i beak-

tande skulle det vara lämpligt att genomföra en utbildning i mindre arbetsgrupper för att 

säkerställa en korrekt anpassning. Vidare önskas fortlöpande utbildningar, i synnerhet då 

det tillkommer nyanställda i organisationen över tid. 

På lednings- och styrelsenivå är det också viktigt med information då det är styrelsen som 

är ytterst ansvarig för bolagets agerande. Här önskas dock information snarare än utbild-

ningar. Syftet torde dock vara det samma – att göra de involverade införstådda i varför 

denna förändring är nödvändig. Även här krävs en anpassning utifrån de perspektiv som 

är relevanta för styrelsen. 

Förändringsprocessen 

Aronsson o.a. (2012) menar att förändringsprocessen kan delas upp i tre delar där den 

första innebär en upptining av befintliga mönster. I fallet med GDPR så är det lämpligt att 

berätta att det är en ny lag som träder i kraft vilken samtliga europeiskregistrerade före-

tag måste följa. I de fall en organisation inte följer lagen kan det komma stora administra-

tiva sanktionsavgifter vilket skulle kunna äventyra hela organisationen och de anställdas 

jobb. Då organisationen i dagsläget inte följer denna lag kommer en förändring att krävas 

för att organisationen ska kunna fortsätta att verka över huvud taget. 

Andra delen som Aronsson o.a. (2012) beskriver är förflyttning. Det handlar om att för-

söka motivera de anställda till att ställa sig positiva till den kommande förändringen. Det 

kan vara lämpligt att lyfta fram att detta i grunden görs för att stärka de registrerades 

ställning. Detta är någonting som är positivt för de anställda även som privatpersoner, 

åtminstone undertecknad finns registrerad i ett stort antal register – allt från Facebook 

och Google till landsting och däckverkstad. Då det ökade skyddet som ges lyfts fram så får 
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de anställda en positiv referens att relatera till även i sitt eget arbete. Genom att skapa en 

förståelse för förändringen och att utbilda personalen i hur förändringen faktiskt kommer 

att gå till i praktiken så etableras en god grund för att ett hållbart resultat. 

Återfrysningsfasen innebär förankra förändringen i organisationskulturen. Detta görs för 

att förhindra att de anställda återgår till den tidigare normen. En metod för att förankra 

förändringarna vore att identifiera de positiva förändringar som åstadkommits och lyfta 

dessa ytterligare. Det är även viktigt med fortlöpande utbildning och information för de 

anställda, något som skulle kunna göras med hjälp av kortare webb-utbildningar och in-

formation på arbetsplatsträffar. 

Diskussion 

Organisationen har en tydlig plan för hur de ska gå vidare med dataskyddsarbetet inför 

den nya lagen. Det finns ett genuint intresse hos de personer jag kommit i kontakt med 

under studien och det ser jag som en stor tillgång i det kommande arbetet med anpass-

ningen. Den huvudsakliga utmaningen blir att hitta en struktur (governance) och enhet-

lighet i hur organisationen arbetar med dessa frågor, i dagsläget följer organisationen per-

sonuppgiftslagen väl och GDPR är i grunden snarlik. De delar som tillkommer innefattar 

bland annat tydligare krav på rutiner och dokumentation samt de specifika artiklarna som 

presenterats uppsatsens teoridel och det är dessa två delar som innebär en större utma-

ning. Dokumentationsaspekten innebär i stort att organisationen kan arbeta som man gör 

idag, men att dokumentation ska finnas för hur man i organisationen agerar i olika lägen 

och detta tror jag kommer att bli enklare genom en mer enhetlig styrning och enhetligt 

handlande inom organisationen. De artiklar som tillkommer i den nya förordningen stäl-

ler primärt krav på utvecklarna, varför organisationen behöver en tydlig kravställning, 

både gentemot nya systemleverantörer och befintliga.  

Styrning och roller 

Det formella beslutsfattandet tas ytterst av styrelsen och i vissa frågor ledningen. Vissa 

typer av beslutsfattande har ledningen lagt ut på IT-avdelningen eller de individer som 

verkar som systemägare. I fallet med förberedelser inför GDPR så kommer ett förslag att 

framarbetas av dataskyddsombud och IT-avdelning för att sedan presenteras för ledning 

och styrelse. Att arbeta med detta projekt i form av ett IT-duopol är lämpligt då det inne-

bär spetskompetens från IT-avdelningen samtidigt som sakkunniga inom det aktuella om-

rådet involveras. Informationen som utgör grunden för arbetet kommer att insamlas från 
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systemägare även om även systemanvändare och övrig personal också välkomnas att 

komma fram med förslag och önskemål. 

I intervjuerna har det framkommit att det inte finns några konkreta rolldefinitioner för 

vilka områden som ligger på respektive roll ute i organisationen varför det krävs en in-

formationsinsats för att tydliggöra detta för den berörda personalen. Vidare finns det ett 

antal systemägare som i dagsläget inte har någon uppfattning om vad som kommer att 

krävas för att bemöta den nya lagen, vilket innebär att en utbildningsinsats krävs för att 

ovan nämnda arbete ska kunna bli fruktsamt för organisationen. 

Rutiner 

Organisationen har över lag goda rutiner för behandling av personuppgifter gentemot den 

nuvarande lagstiftningen som finns. Det som saknas rör framför allt struktur och konti-

nuitet. I dagsläget regleras mycket decentraliserat på systemnivå och information är inte 

alltid spridd inom organisationen, något som tydliggörs av den IT-policy som endast en 

av intervjurespondenterna kände till. Den nya lagstiftningen kräver tydligare doku-

mentation av rutiner och åtgärdsplaner vilket innebär ett utvecklingsområde för organi-

sationen. Det kommer även att krävas anpassning av de dokument som används gentemot 

de registrerade då den nya förordningen ställer krav på ytterligare information som be-

hövs jämfört med nuvarande lagstiftning. De nuvarande riktlinjer som finns kring IT och 

dataskydd är inte anpassade för den nya lagstiftningen men kommer att granskas och an-

passas under hösten i den aktuella organisationen. 

Det finns i dagsläget ingen sammanställning över hur IT-system klarar av de nya krav som 

kommer men det står klart att ett av de mest centrala systemen i dagsläget inte är kom-

patibelt med den nya förordningen. Detta är någonting som systemleverantören arbetar 

på och en ny version av programvaran kommer att presenteras under hösten. Även ur ett 

IT-perspektiv kräver den nya lagen tydligare dokumentation och åtgärdsplaner vilket in-

nebär att ett arbete kommer att krävas med att kartlägga system och ta fram rutiner för 

hur dessa ska hanteras ur ett informationssäkerhets- samt personuppgiftsperspektiv. 

Utbildning av personal är en central del i hur väl förändringen kommer kunna genomföras 

i praktiken. Det är av stor vikt att de anställda förstår nödvändigheten och vikten av denna 

förändring som kommer innebära att de anställda förväntas lära sig de nya regler som blir 

applicerbara på deras tjänst. Detta gäller såväl systemanvändare som systemägare och 

företagsledning. 
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Organisationen har för avsikt att följa den nya lagstiftningen när den träder i kraft under 

maj nästa år. Målsättningen är att vara fullt förenlig men då de svenska tolkningarna av 

förordningen inte är färdiga i dagsläget så är det svårt att ge en kvalificerad uppskattning 

av det arbete som finns kvar att genomföra i organisationen. 

I dagsläget finns ett projekt under genomförande där syftet är att på ett övergripande vis 

förbereda organisationen för den nya lagstiftningen. I ett första skede genomförs en re-

gisterförteckning där samtliga system som hanterar personuppgifter dokumenteras till-

sammans med vem som är ägare och administratör för systemet. Fas två kommer att på-

börjas under hösten då den svenska utredningen av hur förordningen kommer att imple-

menteras i svensk lagstiftning och hur den kommer att samexistera med svenska lagar. 

Besvarande av forskningsfrågor 

Hur ser anställda i organisationen på riktlinjerna för General Data Protection Regulation 

idag och vilket stöd finns i befintliga policys och processbeskrivningar? 

Det finns inom organisationen ett intresse och en vilja att anpassa sig och arbeta efter den 

nya lagen och de personer som intervjuats har visat ett engagemang för frågan. Det har 

dock framkommit att många individer som arbetar inom organisationen inte känner till 

denna nya lag och vad den kommer att innebära, något som innebär en utmaning, med 

bakgrund i vad Aronsson o.a. (2012) nämner om individen i förändring är det lämpligt att 

använda sig utav en förändringsmodell för att öka sannolikheten att förändringsarbetet 

faller väl ut. För att åstadkomma detta är Lewins upptining/förflyttning/återfrysnings-

modell ett lämpligt alternativ att använda sig av. Ett alternativ är att införa en centralt 

vald förändringsmodell som till exempel COBIT eller ITIL/ITSM att använda vid flera pro-

jekt inom organisationen. 

Lagförändringen kommer att få omfattande konsekvenser, inte bara rörande själva per-

sonuppgiftshanteringen utan även då det krävs mycket formalia och dokumentation, nå-

got som i den aktuella organisationen kommer att bli ett tidskrävande arbete då organi-

sationen har ett stort antal uppgiftsbehandlingar och ett mycket stort antal system för 

behandling av personuppgifter. Det räcker alltså inte med att göra rätt, utan det finns även 

omfattande krav på att agerandet ska vara dokumenterat och att behandlingarna av per-

sonuppgifter ska ha genomlysts och analyserats. Organisationen har dock påbörjat ett 

projekt för att identifiera vilka brister som finns inom organisationen samt att åtgärda 

dessa under perioden fram till lagförändringen.  
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Det finns i dagsläget inga policys som i huvudsak berör dataskydd, personuppgifter eller 

informationssäkerhet. Organisationen arbetar på att ta fram en riktlinje för IT inom orga-

nisationen vilken kommer att innefatta delar av de krav som kommer i och med lagför-

ändringen. I arbetet att ta fram en riktlinje är det lämpligt att ta hjälp av ett färdigt ram-

verk för arbetet, till exempel ISO 27000 eller liknande. Det är dock viktigt att grundligt 

anpassa riktlinjen efter den aktuella organisationen och dess förutsättningar för att sä-

kerställa att den blir applicerbar för de som arbetar i verksamheten. Vidare har organi-

sationen rörande processbeskrivningar och dagligt arbete inga centraliserade riktlinjer 

eller processbeskrivningar utan mycket arbete sker på systemspecifik nivå vilket i dags-

läget inte är något problem då organisationen i huvudsak följer nuvarande lagstiftning 

mycket väl. Avseende upphandling av nya system så gäller samma princip, det vill säga att 

kravställning och informationssäkerhetsfrågor sker i olika utsträckning i olika projekt. 

Genom att implementera en centraliserad styrning av dessa frågor underlättas arbetet att 

säkerställa att alla projekt efterlever de olika krav organisationen ställer samtidigt som 

en tydligt inarbetad riktlinje är lättare att kommunicera i organisationen. 

Hur kan en offentlig organisation anpassas efter de nya krav som kommer i och med General 

Data Protection Regulation, med hänseende till IT-/IS-system? 

Studien har i den aktuella organisationen identifierat ett antal utvecklingsområden som 

behöver ses över inför lagförändringen. IT-styrning kommer att bli en central aspekt då 

den nya förordningen ställer högre krav på dokumentation och struktur av frågor som rör 

personuppgifter och dataskydd. Genom att tydligt specificera roller och ansvarsområden 

ges en möjlighet att koordinera organisationens olika delar och i förlängningen uppnå en 

högre grad av enhetlighet. Vidare kommer de befintliga systemen att behöva granskas för 

att säkerställa att de stödjer de nya lagkrav som kommer och en åtgärdsplan bör skapas 

för de system som inte klarar av kraven. Även vid upphandling av nya system bör en 

centralt styrd plan skapas där de krav som gäller samtliga system specificeras för att sä-

kerställa att förordningens krav följs. 

Utbildning av personal är av stor vikt då den nya förordningen kommer att innebära en 

förändring i hur man arbetar i organisationen. Detta gäller både hur det dagliga arbetet 

sker kring hantering av personuppgifter samt hur organisationen kommer att fungera 

med en ny form av IT-styrning. Denna förändring kommer att krävas för att organisat-

ionen ska klara av att efterleva de krav som kommer vilket innebär att de anställdas in-

ställning är en stor del i huruvida förändringen sker framgångsrikt eller ej. Det är således 
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lämpligt att arbeta med någon form av förändringsmodell likt Lewins för att öka sanno-

likheten att förändringen tas väl emot av de anställda. Respondenterna nämner att utbild-

ning bör ske med hänsyn till de anställdas roll i organisationen och fokus bör ligga på det 

som är relevant för den användargruppen. Detta för att säkerställa att utbildningen sker 

på en sådan nivå att innehållet blir relevant och i förlängningen att de anställda förstår 

vilken roll de spelar i organisationens framgång i detta hänseende.  
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Slutsatser 
I rapportens slutsatser presenteras en övergripande sammanfattning av studien och dess 

resultat. Syftet har varit att identifiera hur de anställda inom organisationen ser på de 

riktlinjer som finns för GDPR idag och vilket stöd som finns i organisationens doku-

mentation. Vidare har de anpassningar som behöver göras i en offentlig organisation för 

att denna ska kunna följa GDPR identifierats. I detta kapitel presenteras även förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

De nuvarande policys och riktlinjer organisationen har innehåller i dagsläget inget stöd 

för GDPR, något som heller inte är möjligt då lagen till dags datum ännu inte är färdigan-

passad för Sverige. Organisationen följer den nuvarande personuppgiftslagstiftningen väl 

och driver ett projekt inför införandet av den nya lagen för att förbereda sig. 

Studien har undersökt ett antal områden där arbete kommer att krävas för att säkerställa 

förenlighet med GDPR. Dessa innefattar: 

 Vilka personuppgifter som lagras i organisationen 

 Användande av fritextfält och ostrukturerad data 

 Profilering 

 Gallring 

 Rätten att bli bortglömd 

 Dataportabilitet 

 Rutiner för agerande vid dataintrång 

 Var data lagras 

Utöver ovan nämnda områden vilka samtliga är centrala delar för förenligheten med 

GDPR har studien har lett till följande slutsatser: 

 GDPR ställer högre krav på rutiner och dokumentation än nuvarande Svensk lag-

stiftning (Personuppgiftslagen). 

 Fler krav på utvecklarna kommer då system ska klara av bl.a. säkerhet som stan-

dard samt inbyggd säkerhet. 

 Det är viktigt med specificerade roller och konkret ansvarsfördelning genom nå-

gon form av IT-styrning för att säkerställa att alla aspekter av lagen följs, såväl or-

ganisatoriska som tekniska. 

 Utbildning av ledning och personal blir centralt, den nya lagen innebär mycket fler 

förändringar än det som rör den faktiska personuppgiftshanteringen. 
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 Genom att arbeta med en förändringsmodell ökar möjligheterna till en god imple-

mentering av de förändringar som krävs. 

 Den nya dataskyddslagen kräver skriftliga policys kring dataskydd och personupp-

giftshantering. 

 Samtliga befintliga system måste granskas för att säkerställa att dessa uppfyller de 

nya krav som kommer. 

 IT-styrning får en central roll 

 Att anpassa organisationen är ett tidskrävande arbete. 

Genom att använda denna studie som en utgångspunkt är förhoppningen att andra orga-

nisationer ska kunna finna en struktur för arbetet med att bli förenliga med den nya data-

skyddsförordningen. 

Förslag på fortsatt forskning 

Det vore intressant att se en liknande studie genomförd efter det att den nya förordningen 

införts och blivit till svensk lag (25 maj 2018). I denna studie kan en analys genomföras 

över hela processen för en organisations anpassning. Gärna med utgångspunkt i en fall-

studie som granskar den valda organisationen under själva anpassningsfasen också. 

Vidare vore det intressant att genomföra en ny studie efter det att den svenska anpass-

ningen av GDPR presenterats under hösten 2017. Då ges forskaren en möjlighet att kon-

kret se de förändringar som kommer att krävas av organisationen och följa dessa under 

perioden fram till att lagen träder i kraft. I detta fall vore en multipel fallstudie intressant 

där forskaren kartlägger och sammanställer de olika förändringar som krävs och kopplar 

dessa till den svenska applikationen på lagen. 

Även att genomföra en metaanalys baserad på att flertal liknande fallstudier skulle vara 

ett tänkbart område för vidare forskning, genom att samla in ett större empiriskt underlag 

ges möjlighet att finna mönster och dra slutsatser på en mer generell nivå. 

En ytterligare studie som vore givande att se vore en empirisk granskning av nuvarande 

lagstiftning i förhållande den nya. Detta bör göras endera efter att den svenska tillämp-

ningen presenterats men innan den nya lagstiftningen träder i kraft, detta skulle innebära 

ett bra verktyg för de organisationen som står i startgroparna för förändringsarbetet. Det 

vore även en möjlighet att genomföra samma studie efter att den nya lagstiftningen trätt 

i kraft och då titta på vilka förändringar som varit mest utmanande för organisationerna 

att genomföra. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
Basfrågor 

 Roll inom organisationen 

GDPR 

 Berätta vad du känner till om den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR? 

 Vad tror du är anledningen till att man inför denna nya lagstiftning? 

 I vilken utsträckning önskar organisationen vara förenlig med den nya datalagstift-

ningen, när den träder i kraft? 

GDPR och organisationen 

 Hur arbetar man med dataskyddsarbete idag? (inom område) 

 Hur bedömer du organisationens arbete med dataskydd idag? 

 Hur skulle du vilja se att utbildning genomförs med avseende på GDPR och data-

skydd? 

 Hur skulle du vilja säkerställa att organisationen är förberedd för den nya datalag-

stiftningen? 

 Är man tvungen att tillsätta ett dataskyddsombud och har man i sådant fall gjort 

detta? 

Personuppgifter 

 Vilka personuppgifter hanterar man i dagsläget? 
o Finns det några särskilda kategorier av uppgifter? (ras, etniskt ursprung, poli-

tiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa, sexualliv eller genetisk/biometrisk information) 

 Hur ser de riktlinjer som finns idag ut för organisationens hantering av personupp-

gifter? (detta relaterat till ansvarsområde i organisationen, t.ex. inköp, IT eller dyl.). 

 Hur samlar man in medgivande från de registrerade i de fall det är något som krävs?’ 

 Används uppgifterna för att profilera kunderna på något vis, till exempel för riktad 

reklam? I sådant fall hur? 

 Används missbruksregeln idag? Finns det i sådant fall någon plan för hur den typen 

av data ska hanteras framöver? 
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Informationssäkerhet 

 Finns det ett inbyggt skydd och dataskydd som standard i de existerande IT-syste-

men som behandlar personuppgifter? 

 Finns det några servrar utomlands som lagrar eller behandlar personuppgifter? 

 Finns det möjlighet till pseudonymisering i de befintliga datasystemen? 

 Kan man i dagsläget exportera personuppgifter för att leverera till en annan tjäns-

televerantör om den registrerade så önskar? 

IT-styrning 

 Har organisationen någon policy kring systematiskt dataskyddsarbete, typ CoC? 

 Har organisationen tagit hänsyn till dataskydd vid upphandling av nya system? 

 Finns det någon policy för hur dataskyddsfrågor som uppkommer löpande ska 

hanteras? 

 Är dokument som tas fram idag förberedda för den nya dataskyddslagstift-

ningen? 

Hypotetiska frågor 

 Om en kund vill bli borttagen ur register idag. Hur skulle ni gå till väga? 

 Om ett dataintrång skulle ske, hur agerar man då? 

 Om den registrerade ber om att få sina uppgifter skickade till sig, hur gör ni då? 

 Om ett system som ska köpas in inte kan tillgodose kraven för den nya datalagstift-

ningen, hur bör man agera då? 

Personuppgiftslagen 

 Vad känner du till om den nuvarande Personuppgiftslagstiftningen? 

 Har du någon uppfattning om hur GDPR skiljer sig? 

 I vilken utsträckning är organisationen förenlig med den nuvarande lagstiftningen, 

PUL? 

 


