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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya 

dataskyddsdirektivet, och hur uppfyllandet av dessa krav kan underlättas, i form av riktlinjer utformade 

för att säkerställa en systemutveckling i enlighet med de säkerhets- och integritetskrav som ställs i och 

med GDPR. De behov och kravområden som identifierats, har sedan kategoriserats och konkretiserats i 

form av riktlinjer som skall kunna användas då personuppgifter hanteras. För att belysa hur GDPR kan 

förändra kravbilden har främst “Privacy by Design”, kravspecificering, samt de allmänna juridiska 

förändringar GDPR kommer att innebära studerats. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 

har en studie baserad på främst semistrukturerade intervjuer utförts. Detta för att identifiera potentiella 

nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet. Med avstamp i teorin, samt 

intervjuunderlaget har sex stycken kategorier tagits fram. Dessa är samtycke, Privacy by Design, rätten 

att bli meddelad om intrång, rätten att bli glömd, dataportabilitet samt rätten till åtkomst. Dessa 

kategorier har sedan legat till grund för de riktlinjer som utgör resultatet av detta arbete.  

Abstract 

 

The purpose of this essay has been to investigate what new requirements that may take form following 

the introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR), and how the fulfillment of these 

requirements can be facilitated and eased in the form of a set of guidelines or guiding principles 

formulated to make sure that system development takes place in accordance with GDPR. The needs and 

requirement areas that has been identified is then categorized and concretizised into guidelines that is 

meant to be used in the handling of personal data. To illuminate how GDPR may change which 

requirements that needs to be formulated has foremost, “Privacy by Design”, requirements specification, 

and the general legal changes connected to GDPR been studied. To answer the purpose and the questions 

posed in this essay, a study based on semi structured interviews has been conducted. This has been done 

in order to identify new potential requirements that may arise because of the introduction of GDPR. 

With the theoretical background and the result of the interviews as a stepping-stone, six different 

categories has been constructed. These are composed of consent, Privacy by Design, breach notification, 

the right to be forgotten, data portability, and the right to access. These categories is then used as the 

foundation of the guidelines or guiding principles that is the final result of this study.    
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1.0 Introduktion 

Att kunna efterleva de regler och lagar som är gällande inom personuppgiftshantering är avgörande för 

alla typer av verksamheter och organisationer som i någon mån lagrar, analyserar, eller på ett eller annat 

sätt hanterar personuppgifter och information som kan anses vara av känslig natur för individen och 

dennes integritet. Den omfattande utveckling som skett inom det digitala området under de senaste 

decennierna har banat väg för helt nya möjligheter när det kommer till att hantera data och information 

klassad som, och relaterad till, personuppgifter. De tekniska och digitala verktyg som utvecklats som en 

följd av detta, har vida ökat omfattningen och vidden på de personuppgiftsrelaterade data som företag 

och organisationer i dagsläget behandlar och hanterar, vilket i sin tur lett till att gedigna och genomtänkta 

processer och arbetsmetoder för att säkerställa att regelverken efterföljs, har blivit allt viktigare - och 

förmågan att upprätthålla dessa - allt mer resurskrävande (Datainspektionen, u.å).  
 
Denna utveckling har alltså lett till att frågor rörande personlig integritet och personuppgiftshantering 

blivit allt mer centrala för beslutsfattare, men också för allmänheten i stort, eftersom att det är frågor 

som, om de inte ges tillräcklig vikt, kan leda till negativa konsekvenser för samhället och den enskilda 

individen. Ett exempel på en aktuell händelse som belyser aktualiteten hos dessa frågor och som fått 

stort utrymme i media under senare tid är skandalen rörande Facebook och Cambridge Analytica. Vid 

denna händelse sparades det ned personuppgifter från ca. 50 miljoner användare genom en applikation 

som fanns tillgänglig via Facebook. Denna information skulle sedan komma till användning i det 

amerikanska presidentvalet år 2016, något som i sin tur stred mot de egna vallagarna i USA. 

(SecurityWeek, 2018).  

 
Personlig integritet är ett begrepp som brukas för att beskriva individers inneboende värde och den rätt 

till en personlig sfär, fredad från intrång, som varje individ är berättigad till i ett fritt och öppet samhälle. 

I en svensk kontext förekommer personlig integritet som begrepp både i vanlig lag och i grundlagen. I 

svensk lag existerar dock ingen fast och allmänt antagen definition av begreppet. Kärnan i begreppet 

personlig integritet försöker lagstiftaren beskriva, trots avsaknad av definition, som just denna tidigare 

nämnda personliga sfär, och brott mot den personliga integriteten anses alltså vara kränkningar som 

utgör ett intrång i denna sfär. Personlig integritet kan, utöver ovanstående beskrivning, även ses och 

förklaras som individens rätt att bli lämnad i fred eller rätten till självbestämmande och att göra egna 

och fria val (Riksdagen, 2014).      
 
För att säkerställa att de system och IT-artefakter som utvecklas klarar av att leva upp till det gällande 

regelverket är en effektiv kravställning och kravhantering mycket viktig. Att klara av att hantera 

kravhanteringen av ett system strukturerat och ändamålsenligt är avgörande för att se till att systemet i 

fråga lever upp till de förväntningar som ställs på det och de regler och lagar som är gällande för system 

av den typen. Kravhantering är ett område som ibland blir förbisett inom systemutveckling och detta 

kan leda till att felaktiga krav formuleras eller att systemen inte lever upp till de krav som fastställts. 

Detta får som följd att ett onödigt stort antal IT-projekt misslyckas och leder till stora kostnader för 

företag och organisationer (ComputerSweden, 2009).  

 
Detta betyder att en hög medvetandegrad angående de gällande regelverken är av avgörande betydelse 

både inom ledning och resterande delar av organisationen. I dagsläget bör personuppgiftshantering 

således betraktas som en ledningsfråga, och en specificerad ansvarsstruktur med tydliga mandat bör 

finnas på plats för att säkerställa effektiv regelefterlevnad. När det kommer till att säkerställa 

regelefterlevnad är det inte bara den juridiska kompetensen som är central utan även förmågan att 

effektivt och framgångsrikt säkerställa säkerheten hos de IT-system som används inom organisationen 

och som berör och är involverade i de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Förmågan att 

skärskåda den interna och externa IT-strukturen är alltså nödvändigt för att veta var och hur 

personuppgifter lagras, och således oerhört viktigt för att kunna säkerställa att regelverket efterlevs. 

(Datainspektionen, u.å). 
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Att besitta kompetensen och kapaciteten att grundligt kunna redogöra för den interna och externa IT-

strukturen, var personuppgifter lagras, hur de hanteras, och hur detta sker genom samverkan mellan 

olika IT-system, har i ljuset av det nya datalagringsdirektivet, under senare tid hamnat högt upp på 

dagordningen inom många företag och organisationer. (Datainspektionen, u.å).  
 
Den nya dataskyddsförordningen, Allmänna dataskyddsförordningen som den heter på svenska, är 

utarbetad och fastslagen av EU och går under namnet General Data Protection Regulation (GDPR), och 

kommer att träda i kraft den 25 maj, 2018. Detta innebär att förordningen kommer att börja gälla inom 

hela EU, således åläggs alla EU:s medlemsstater att följa samma regelverk. 
 

Den Allmänna dataskyddsförordningen kommer att förändra de existerande förutsättningarna och 

villkoren för hur företag och organisationer förväntas behandla personuppgifter. Den nya förordningen 

kommer att innebära en förstärkning och utökning av integriteten angående personuppgifter. Orsaken 

bakom förordningen är en strävan att skapa gemensamma och enhetliga regler för dataskydd inom EU 

och således öka integrationen och underlätta för företag att verka inom hela EUs inre marknad. Detta 

kommer att innebära att de som behandlar och ansvarar för personuppgifter kommer få utökade och 

konkretare skyldigheter. Dessa nya förutsättningar kommer att betyda stora förändringar inom många 

olika verksamheter, företag och organisationer, och det kommer att vara en utmaning för många 

verksamheter att anpassa sig till detta på ett effektivt sätt och inom de uppställda tidsramarna 

(Datainspektionen, u.å).   
 
Den nya dataskyddsförordningen stipulerar tydliga krav på vad företag behöver leva upp till, och vilken 

säkerhetsnivå som skall gälla när det kommer till lagring och behandling av personuppgiftsrelaterad 

information, både ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv. Något som däremot inte fastslås är hur 

företag ska agera och vilka åtgärder de ska vidta för att lyckas leva upp till dessa krav. Etablerade 

metoder som rekommenderas av bland annat Datainspektionen för att underlätta uppfyllelsen av vissa 

av dessa krav är kryptering och pseudonymisering (Datainspektionen, 2017). Dock är 

tillvägagångssätten för hur företag och organisationer ska tillämpa dessa och andra metoder för att leva 

upp till lagkraven tämligen outforskade, vilket betyder att det finns utrymme och ett behov av att 

utforska detta område ytterligare.    
         
Dataskyddsförordningen kommer att, när den träder i kraft, ersätta den existerande personuppgiftslagen 

(PUL). PUL är dock inte den enda svenska lagen som kommer att beröras, behöva justeras, eller 

försvinna som en följd av den nya dataskyddsförordningen. Det är totalt 50-100 olika svenska lagar som 

kommer att beröras av den nya lagstiftningen. Detta betyder att införandet av dataskyddsförordningen 

inte bara utgör en utmaning för företag, organisationer, och myndigheter etc. utan innebär även att 

lagstiftarna har och kommer att ha fullt upp med att anpassa den svenska lagstiftningen och regelverket 

i enlighet med GDPR. Under våren 2018 är det bara Tyskland och Österrike som av EU:s medlemsstater 

ansåg sig ha fullbordat anpassningen av det nationella regelverket inför den kommande EU-

förordningen. (ComputerSweden, 2018).  

 
När det kommer till utvecklandet av nya system och förvaltandet och underhållet av redan existerande, 

är en bra och effektiv kravhantering centralt. För att skapa framgångsrika IT-system och undvika 

onödiga komplikationer och misslyckanden är det viktigt att betona behovet av en ordentlig 

kravhantering och långsiktiga och välformulerade krav utformade för att skapa ett effektivt system som 

kan fortleva, bestå och förvaltas planenligt genom hela livscykeln. Krav bör alltså inte bara formuleras 

i början av utvecklingen utan bör vara utformade så att de är allestädes närvarande hela vägen fram till 

systemförvaltningen. Den gängse uppfattningen om vad kravhantering är och innebär har under en lång 

period delvis varit begränsad till synen på fenomenet som ett fastställande av krav som sedan listas i ett 

dokument och sedan bockas av allteftersom arbetet fortlöper. När alla krav är adresserade är systemet 

färdigt och alla intressenter tillfredsställda och belåtna. Med tanke på den höga grad av misslyckande 

som generellt präglar IT-projekt har insikten av att denna syn är bristfällig börjat sjunka in inom 

systemutveckling (Danielsson, 2009). 
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I strävan att effektivisera och förbättra systemutveckling som helhet är en ökad medvetenhet och 

förbättring av kravhanteringen alltså av stor vikt. Kravhantering är en grundläggande och avgörande 

process inom systemutveckling och ska tjäna till att tillfredsställa de olika intressenternas behov. De 

huvudsakliga delar som tillsammans utgör kravhanteringen är behovsanalys, kravinsamling, 

prioritering, dokumentation, kvalitetssäkring och godkännande. Utöver dessa faller även leverans och 

förvaltning av systemet in under kravhanteringsområdet (Danielsson, 2009). 

 

1.1 Problemformulering: 
IT-system som i någon mån berör uppgifter som kan anses vara känsliga för individen är  något som 

återfinns inom de flesta företag, organisationer, och myndigheter. För att säkerställa att dessa system 

hanterar känsliga uppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning, är en strukturerad och 

ändamålsenlig kravhantering avgörande. Den lagstiftning som, fram till dags dato för att säkerställa 

lagenlig hantering av personuppgifter - varit nödvändig att bejaka inom området för kravhantering har 

varit personuppgiftslagen (PUL). Denna lag har i relation till den nya dataskyddsförordningen ställt 

mindre stränga krav på lagring och behandling av personuppgifter. Den nya EU-lagen innebär alltså en 

förstärkning av den individuella integriteten och ett rigidare regelverk för hur behandlingen av 

personuppgifter får gå till. Detta kommer innebära uppkomsten av nya uppsättningar krav på IT-system 

som behandlar och hanterar personuppgifter.  
  
Ett vanligt problem som ligger bakom bristfällig och misslyckad kravhantering är dåligt fungerande 

kommunikation. Att beställaren inte har förmåga eller kapacitet att kommunicera välformulerade krav 

som är möjliga för utvecklarna att tyda, berörda individer som inte uttrycker sin åsikt, och missförstånd, 

är vanliga typer av kommunikationsproblem. Människor kommunicerar även olika och använder olika 

betydelser för termer och begrepp vilket tillsammans med att oviljan att kommunicera över 

organisatoriska gränser utgör ett stort problem när det kommer till att samla in rätt krav. Även det att 

lägga för stor vikt vid dokumentation kan skapa problem, t.ex. att kraven blir för lösningsorienterade 

och de underliggande behoven hamnar i skymundan. För en framgångsrik kravhantering och insamling 

krävs det att förmågan att kommunicera behoven finns där. Effektiv kommunikation är alltså nyckeln 

till att kunna kombinera beställarens kunskap och kännedom om verksamheten med leverantörens 

tekniska expertis (Danielsson, 2009). 

 
Den nya dataskyddsförordningen kommer innebära uppkomsten av nya uppsättningar krav på IT-system 

som behandlar och hanterar personuppgifter. En del av de etablerade krav och metoder som formulerats 

för att tillfredsställa de bestämmelser som fastslås av PUL kommer i och med den nya 

dataskyddsförordningen att bli obsoleta. Nya krav kommer att behöva formuleras och gamla 

kravformuleringar justeras. Detta fordrar alltså nya krav och rutiner inom kravhantering. Det som 

kommer att undersökas i detta arbete är hur, och om, en uppsättning riktlinjer utformade för att underlätta 

kravspecificering kan underlätta övergången och anpassningen till GDPR. Dessa riktlinjer kommer att 

skapas för att tjäna som ett hjälp- och läromedel främst inom den konsultbetonade och agilt präglade 

kontext som det företag för vilket vi tar fram riktlinjerna utgör.     
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats blir således att bidra till en ökad förståelse av de nya juridiska betingelserna 

och hur de påverkar de krav som behöver ställas inom systemutveckling. Den uppnådda förståelsen och 

kunskapen ska sedan formuleras, konkretiseras och kommuniceras i form av riktlinjer. Dessa riktlinjer 

ska sedan kunna användas för att säkerställa en kravhantering i enlighet med det nya 

datalagringsdirektivet.  
 

1.3 Forskningsfrågor: 
1. 
Hur kan kravhantering inom systemutveckling och IT-verksamhet, underlättas för att stödja 

anpassningen till ny dataskyddslagstiftning (GDPR). 

  

1.4 Disposition 
I kapitel 1 introduceras ämnet och läsaren ges en bakgrund till problemområdet. Även syftet 

med uppsatsen och de forskningsfrågor som sökt besvaras av författarna presenteras. Kapitel 2 

ger en introduktion och redogörelse för de huvudsakliga förändringsområdena som GDPR 

kommer att medföra. Kapitel tre redogör för arbetets teoretiska bakgrund. Kapitel fyra ger en 

beskrivning och överblick av den vetenskapliga metod som arbetet bygger på. Kapitel 5 utgörs 

av analys och diskussion där den insamlade informationen analyseras och diskuteras. I kapitel 

sex presenteras de slutsatser som kan dras av arbetet. 
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2.0 GDPR 
I denna del av arbetet presenteras en översikt av GDPR och dess större förändringsområden.  

 
Datalagringsdirektivet, GDPR antogs slutgiltigt av EU parlamentet den 14 april 2016. Förordningen 

träder i kraft den 25 maj 2018 och från och med detta datum kommer företag och organisationer, som 

inte klarar av att leva upp till de krav lagen ställer att riskera dryga böter. GDPR kommer att ersätta det 

gamla dataskyddsdirektivet 95/46/EC, vilket utformades för att harmonisera dataskyddslagstiftningen 

inom EU, skydda och förstärka alla EU-medborgares dataskydd och för att omforma förhållningssättet 

till dataskydd hos organisationer inom EU. Inom Sverige så representeras kraven som ställs i kraft av 

detta direktiv genom PUL (EUGDPR, u.å).  
 
Det huvudsakliga målet och syftet med GDPR är att skydda integriteten och medborgarnas personliga 

och känsliga uppgifter. Världen har blivit mer och mer digitaliserad och datadriven vilket betyder att 

landskapet har förändrats drastiskt sedan dataskyddsdirektivet 95/46/EC författades. Trots detta förblir 

nyckelprinciperna i de båda lagtexterna detsamma. Många förändringar av de tidigare policyerna har 

föreslagits och antagits, men huvudpunkterna och förändringarna är dessa: 
 

• Ökad territoriell omfattning och applicerbarhet.  

GDPR kommer att innebära en utökad jurisdiktion inom området dataintegritet. Detta innebär 

att dataskyddsdirektivet gäller alla företag och organisationer som processar och behandlar 

personuppgifter tillhörande datasubjekt med hemvist i EU, oavsett företagets geografiska 

lokalisering. I och med GDPR blir tillämpningen av detta lagrum väldigt tydlig till skillnad från 

den tvetydighet som präglade detta område i det gamla dataskyddsdirektivet 95/46EC. GDPR 

kommer att gälla för alla de som kontrollerar och behandlar personuppgifter och data inom EU, 

oavsett om själva behandlingen sker inom EU:s geografiska gränser eller ej. Utöver detta 

kommer GDPR att gälla behandlingen av personliga uppgifter och data tillhörande datasubjekt 

inom EU vilken utförs av en part som inte har sin etablering inom EU. GDPR kommer även att 

gälla i de fall aktiviteterna är relaterade till erbjudandet av varor eller tjänster till EU-

medborgare och övervakandet av beteenden som sker inom EU. Även icke EU-baserade 

verksamheter som behandlar data rörande EU-medborgare kommer att behöva utse en EU-

representant. 

 
• Påföljder 

Organisationer och verksamheter som bryter mot bestämmelserna i GDPR kan bötfällas på 

belopp upp till 4 % av den årliga omsättningen eller max 20 miljoner euro (den största summan 

gäller). Detta är det strängaste vitet som kan utkrävas för de allvarligare överträdelserna av 

GDPR, t.ex. att inte leva upp till kraven om samtycke som krävs för att få tillåtelse att behandla 

data, eller att bryta mot det som är kärnan i ”Privacy by Design”-konceptet. Förhållningen till 

utdömandet av böter är stegvis utformat, t.ex. kan ett företag bli avkrävda böter på 2 % av den 

årliga omsättningen för att de inte har sin dokumentation i ordning (artikel 28), eller inte 

meddela den övervakande myndigheten och datasubjektet om ett intrång eller att inte göra en 

utvärdering av påverkan efter ett intrång. Ett faktum som är mycket viktigt att notera är att 

molnet och molntjänster inte kommer att vara undantagna från dessa bestämmelser. 

 
• Samtycke 

Villkoren som gäller för samtycke kommer i och med GDPR bli förstärkta och utvidgade. 

Företag och organisationer kommer inte längre att kunna använda näst intill oläsliga villkor, 

eller ”terms and conditions”, fulla av - för den oinvigde - svårförståelig juridisk text. Detta 

eftersom begäran om samtycke måste presenteras i en begriplig och lättförståelig form, med 

syftet bakom hanteringen av uppgifterna specificerad. Samtycket måste vara tydligt och lätt att 
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särskilja från andra frågor och tillhandahållas på ett klart, tydligt och enkelt språk. Det måste 

även vara lika enkelt att ta tillbaka samtycket som det är att ge det. 
  

2.1 Datasubjektets rättigheter 
 

• Rätten att bli meddelad om intrång 

I och med GDPR kommer meddelande om intrång att bli obligatoriskt inom alla medlemsstater 

i det fall ett intrång sannolikt riskerar att resultera i en risk för individens rättigheter och friheter. 

Detta måste utföras inom de 72 första timmarna efter att vetskap om intrånget uppstått. De 

aktörer som behandlar data måste också; meddela sina kunder, de personuppgiftsansvariga - och 

detta utan överdriven försening. 
 

• Rätten till åtkomst 

En del av de utvidgade rättigheterna som fastslås i GDPR är datasubjektets rätt att utkräva 

besked från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter och data som är 

kopplade till datasubjektet är under behandling, och i så fall, var och till vilket syfte. Ytterligare 

ska den personuppgiftsansvarige förse datasubjektet med en kopia av dessa uppgifter utan 

kostnad och i ett elektroniskt format. 
 

• Rätten att bli glömd 

Denna rättighet bemyndigar datasubjektet med rätten att kräva av den personuppgiftsansvarige 

att denne raderar det personuppgiftsrelaterade data som kan kopplas till subjektet, upphör med 

spridning av denna data, och i vissa fall även kräva att en tredje part avbryter behandlingen av 

berörda data. Villkoren för radering, som de anges i artikel 17, inkluderar data som inte längre 

är relevant för det ursprungliga syftet bakom behandlingen, eller data för vilken datasubjektet 

dragit tillbaka sitt samtycke. Denna rättighet kräver även av den personuppgiftsansvarige att 

denne väger datasubjektets rättigheter gentemot allmänhetens intresse för att dessa data ska vara 

tillgängliga. 
 

• Dataportabilitet 

GDPR introducerar möjligheten till dataportabilitet. Detta kommer att ge datasubjektet rätten 

att begära ut personuppgiftsrelaterade data och rättigheten att, i ett maskinläsbart format, få den 

överförd till en annan databehandlare. 

 
• Inbyggd integritet – ”Privacy by design” 

Privacy by design är ett koncept som existerat under flera år men som nu i och med GDPR blir 

en del av lagstiftningen inom unionen. Detta innebär att dataskydd, och stöd för detta, ska 

inkluderas redan från starten av utvecklandet av ett system. Privacy by Design principen inom 

GDPR stipulerar att; den personuppgiftsansvarige ska implementera passande och adekvata 

tekniska och organisatoriska åtgärder på ett effektivt sätt – detta för att uppfylla de krav som 

förordningen ställer och skydda datasubjektets rättigheter. Artikel 23 i förordningen klargör och 

kräver att den personuppgiftsansvarige endast får lagra och behandla den data som är absolut 

nödvändig för uppfyllandet av den ansvariges plikter, och i tillägg till detta, även att begränsa 

tillgången till personliga data för de personer eller aktörer som är inblandade i, och utför, den 

praktiska behandlingen av uppgifterna. 
 

• Personuppgiftsombud (Data Protection Officers) 

I nuläget krävs det av de personuppgiftsansvariga att deras databehandlingsaktiviteter 

rapporteras till de lokala dataskyddsmyndigheterna, vilket för internationella företag, kan vara 

en invecklad och långsam byråkratisk process. Detta krav på rapportering kommer att försvinna 

i och med GDPR. Istället kommer det att införas interna krav på dokumentering. Det kommer 

att bli obligatoriskt att utse ett personuppgiftsombud endast för de aktörer som behandlar och 

hanterar personuppgiftsrelaterade data, vars kärnaktiviteter består av behandlingsprocesser som 

kräver regelbunden och systematisk övervakning av datasubjekt på en större skala, eller som 
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behandlar speciella kategorier av data och data rörande brottmålsdomar och lagöverträdelser. 

Personuppgiftsombudet måste: 
 

• Utses på basis av yrkesmässiga och professionella kompetenser och i synnerhet 

djupgående expertis inom dataskyddslagstiftning och praxis inom detta. 

• Kan vara en av de anställda eller någon som kontrakteras utifrån. 

• Berörda dataskyddsmyndigheter måste förses med korrekta kontaktuppgifter. 

• Personuppgiftsombudet måste ges tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag 

och upprätthålla sin expertisnivå. 

• Måste rapportera till högsta ledningsnivå.  

• Får ej utföra andra uppgifter som kan inverka på personuppgiftsombudets 

arbetsuppgifter och resultera i att det uppstår en intressekonflikt (EUGDPR, u.å). 
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3.0 Teori 
I denna del av arbetet presenteras en kunskapsfördjupning inom ramen av det forskningsområde som 

har valts. 

3.1 Privacy by Design 
Privacy by Design är ett koncept som går ut på att integritetsskydd och säkerhet inkorporeras redan 

under designfasen, alltså att dessa aspekter är något som är allestädes närvarande ända från det initiala 

startarbetet av utvecklingsprocessen (Cavoukian, 2010, Hoepman, 2014). Det är viktigt att kraven på 

säkerhet och integritet beaktas fullt ut redan från starten av utvecklingsarbetet, detta för att undvika att 

dolda fel och säkerhetsfaror byggs in i systemet. Detta är centralt eftersom att det kan vara mycket svårt 

att lösa dessa problem i ett senare stadie. Att inkorporera säkerhet och integritet i den övergripande 

designen kan alltså spara både tid och tårar genom att senare slippa åtgärda problem i form av tids- och 

arbetskrävande uppdateringar etc (Schaar, 2010).  
 
Privacy by Design går bortom att bara upprätthålla säkerhet och integritet. Konceptet inkluderar, och tar 

avstamp i, idén att system skall designas på ett sätt som minimerar mängden personuppgiftsrelaterad 

data som behandlas. Nyckelelement inom dataminimering är separationen av sådant som kan identifiera 

individen och data relaterat till innehållet, samt användandet av pseudonymer och anonymisering eller 

radering av personuppgiftsrelaterad data så snabbt som möjligt. Säkerhet och integritet måste alltså vara 

inbyggt i själva systemet och något som utgör en väsentlig del av den tankeverksamhet som legat till 

grund för systemet i fråga. Privacy by Design betyder alltså att säkerhet är införlivat i varje standard, 

protokoll och process som berör systemet och dess användare (Cavoukian, 2010). Privacy by Design 

utgörs av, i huvudsak, 7 grundprinciper: 

 

3.1.1 Proaktiv inte reaktiv 
Privacy by Design karaktäriseras av användandet av proaktiva och förebyggande åtgärder snarare än 

reaktiva. Strävan är alltså att förutse och förhindra sådant som riskerar att skada integriteten och 

säkerheten i systemet i förbyggande syfte. Det handlar alltså om att förhindra att sådant som kan utgöra 

säkerhetsrisker får fäste i systemet. Det går med andra ord ut på att förhindra att något inträffar innan 

det inträffat, inte åtgärder för att minimera skada som redan är skedd. För att lyckas implementera detta 

tanke- och arbetssätt, samt skörda dess fördelar, är det viktigt att det finns ett starkt åtagande från de 

högre skikten inom organisationen när det kommer till att fastställa och verkställa höga integritets- och 

säkerhetsstandarder. Även ett säkerhetsåtagande som tydligt delas av hela organisationen, dess 

användare och intressenter är centralt. Utöver detta krävs det att det finns etablerade metoder för att 

identifiera design som brister i säkerhet samt bristfälliga säkerhetsrutiner (Cavoukian, 2010).  
 

3.1.2 Privacy as the Default 
Privacy by Design strävar efter att uppnå högsta graden av säkerhet och integritet genom 
att säkerställa att personuppgiftsklassad data automatiskt skyddas i systemet. En individuell 
användare behöver alltså inte göra någonting för att skydda sina uppgifter – de är skyddade  
by default. Skyddet är alltså inbyggt i systemet och om individen väljer att göra ingenting så  
kan de ändå vara säkra på att deras information är skyddad (Cavoukian, 2010). För att  
uppnå detta är det viktigt att beakta följande punkter: 
 

• Tydliga ändamål 

Det ändamål till vilket personuppgiftsrelaterad data samlas in, används, bevaras eller görs 

tillgänglig ska kommuniceras till datasubjektet vid det tillfälle då, eller innan, informationen 

samlas in. Specificerade ändamål bör vara tydliga, avgränsade och relevanta med avseende på 

omständigheterna (Cavoukian, 2010). 
 

• Begränsad insamling  

Insamlingen av personuppgiftsrelaterad data måste ske rättvist, lagenligt och enbart i den 

omfattning som är nödvändig för de specificerade ändamålen (Cavoukian, 2010). 
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• Dataminimering 

Insamlandet av information som kan kopplas till en viss individ bör vara begränsat till ett strikt 

minimum. Designen och strukturen på applikationer, informations- och 

kommunikationsteknologier, och system bör ha icke-identifierbara interaktioner och 

transaktioner som default-inställning. På alla ställen, och i alla situationer, där det är möjligt bör 

identifierandet, observerandet, och länkbarheten hos personuppgiftsrelaterad information 

minimeras (Cavoukian, 2010). 
 

•  Användning, retention, och begränsad tillgänglighet – användandet, retentionen och 

tillgängligheten hos personuppgiftsrelaterad information bör begränsas till de relevanta ändamål 

som kan kopplas till den enskilda individen, och för vilka denne gett sitt samtycke, dock ej i de 

fall där det finns lagrum som säger annat. Personuppgiftsrelaterad information bör behållas bara 

så länge som det är nödvändigt för att uppnå de uttalade ändamålen, och sedan raderas på ett 

säkert och kontrollerat sätt (Cavoukian, 2010). 

   
 
I de fall behovet eller användandet av personuppgiftsrelaterad information inte är tydligt bör det göras 

ett förutfattat antagande om integritet och säkerhet och en princip om försiktighet skall gälla. Detta 

betyder att de i fall liknande ovanstående scenarion så bör default-inställningen vara högsta möjliga grad 

av säkerhet (Cavoukian, 2010).  
   

3.1.3 Säkerhet som en inbyggd del av designen 
Privacy by Design är införlivat i designen och arkitekturen av ett system. Det är inget tillägg i form av 

en add-on eller liknande. Resultatet av att ha säkerhet som en inbyggd del av designen är att säkerhet 

och integritet blir en essentiell komponent av kärnfunktionaliteten. Säkerhet och integritet blir alltså en 

väsentlig del av systemet, detta utan att inverka negativt på funktionaliteten (Cavoukian, 2010). För att 

uppnå detta bör följande punkter beaktas: 

 
• Ett systemiskt och principfast angreppssätt för att införliva säkerhet bör antas, och det bör vila 

på accepterade standarder och ramverk som kan utsättas för granskning utifrån. Alla 

förhållningssätt till informationshantering bör tillämpas med samma strikthet i varje steg av 

designprocessen och verksamheten (Cavoukian, 2010). 

• I de fall då det är möjligt bör detaljerade utvärderingar av ”privacy impact” och riskbedömning 

utföras och publiceras. Dessa förfaranden bör tydligt dokumentera säkerhetsrisker och de 

åtgärder som vidtagits för att avhjälpa och minska dessa risker (Cavoukian, 2010). 

• Den åverkan på säkerheten som den resulterande teknologin, operationell- och 

informationsarkitektur, och deras användning kan ha, bör minimeras på ett tydligt sätt 

(Cavoukian, 2010). 

   

3.1.4 Full funktionalitet 
Privacy by Design strävar efter att inhysa alla legitima intressen och mål på ett sorts ”win-win”-manér. 

Det förkastar alltså ”noll-summe”-synsättet där onödiga kompromisser och avvägningar görs. Privacy 

by Design undviker föreställningar om falska dikotomier som integritet vs säkerhet, och demonstrerar 

genom detta att det är möjligt, och mer önskvärt, att ha båda (Cavoukian, 2010).  Med full funktionalitet 

inom Privacy by Design menas alltså: 
 

• När säkerhet och integritet införlivas och inbäddas i en given teknologi, process, eller system, 

bör det göras på ett sådant sätt att den fulla funktionaliteten inte begränsas, och i den mån 

möjligt, så att alla krav kan optimeras (Cavoukian, 2010). 

•  Integritet placeras ofta i en sorts ”noll-summe”-situation där den tvingas konkurrera med andra 

legitima intressen och designmål. Privacy by Design förkastar ett sådant angreppssätt. Den 

bejakar istället legitima icke-integritetsmål och inhyser dem på ett innovativt “plus-summe”-

sätt (Cavoukian, 2010). 
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• Alla intressen och mål måste bli tydligt dokumenterade, önskade funktioner artikulerade, och 

onödiga kompromisser och avvägningar förkastade, för att istället finna en lösning som 

möjliggör multi-funktionalitet (Cavoukian, 2010).    

  

3.1.5 Synlighet och transparens 
Cavouikian (2010) menar med att Privacy by Design bland annat innebär att intressenter alltid agerar 

exakt utefter vad som är statuerat i policys och andra likasinnade riktlinjer. En förutsättning för detta är 

organisationen är synlig, beträffande utåt gentemot intressenter mm. Men också genom att ha en 

transparens inom organisationen vilket medför att individer kan få en rik bild om organisationen lever 

upp till vad som har sagts och vad som förväntas av dem. Följande punkter är viktiga vid iaktagandet av 

synlighet samt transparens inom organisationen; 
 

• Ansvarsfullhet.  

Då organisationen lagrar personuppgifter råder det därför inget tvivel om att absolut största vikt 

skall läggas på omsorgsfull skydd av dessa, så att det ej hamnar i fel händer. Integritetsrelaterade 

frågor beträffande rutiner och ansvar ska dokumenteras samt kommuniceras, men också vid 

vissa sakförhållanden tilldelas en ansvarig person. Vid överföring av personuppgifter till tredje 

part skall särskilda säkerhetsföreskrifter verkställas. 

 
• Öppenhet.  

Öppenhet och transparens är en förutsättning för ansvarsfullhet. Information om hur personlig 

information hanteras inom organisationen skall vara en fråga som skall vara lätt att ställa och 

finna hos organisationen. 
• Överensstämmelse.  

Organisationer måste vara mottaglig för klagomål, och därefter tillmötesgå dessa. Därefter skall 

även nödvändiga verktyg finns tillgängliga så att det går att få ett mätvärde på detta, och därefter 

kunna verifiera detta gentemot vad som står i policys eller liknanden. Och på så sätt se om 

organisationen lever upp till förväntningarna. 

 

3.1.6 End-to-End Security 
Cavoikian (2010) menar att IT-säkerheten skall finnas med i alla led, från början till slut. Detta innefattar 

från de stadiet informationen första gången lagras, tills dess den dagen det skall raderas från systemet. 

Följande punkter är viktiga vid iakttagandet av End-to-End Security; 
 

• Säkerhet 

Fullt ansvar måste tas ur organisationens perspektiv då personuppgifter måste lagras, ur 

förutsättningen av graden av vad som klassas som känslig data. Säkerheten skall följa normer 

och standardiserade metoder på marknaden. 
• Tillämpad säkerhet 

 De standardiserade säkerhetsmetoder ska säkerhetsställa sekretess, den personliga integriteten, 

men också graden av tillgängligheten av personuppgifter under hela cykeln som informationen 

finns sparad. Exempel på dessa är krypteringsverktyg, metoder för radering av data, 

åtkomstkontroll och loggningsmetoder. 
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3.1.7 Respekt för användarintegriteten 
Cavoikian (2010) menar att IT-arkitekter och utvecklare alltid bör ha ett användarperspektiv och i 

kombination med en god användarvänlighet fokusera på användarintegriteten. Fokus skall med andra 

ord vara användarcentrerat. Cavoikian (2010) menar att ett effektivt sätt att uppnå detta är att tillåta 

datasubjektet få spela en aktiv roll i utvecklingen. Således är användarmedverkan en viktig punkt att 

iaktta vid en utvecklingsprocess. Följande punkter är viktiga vid iakttagandet av den personliga 

integriteten; 

 

 
• Samtycke 

Personuppgifter får endast lagras och redigeras vid samtycke med datasubjektet. Dock finns det 

undantagsfall där lagen säger annat. 
• Tillförlitlighet 

Personuppgifter skall vara korrekta och tillförlitliga i enlighet med till vilket syfte det tjänar. 
• Tillgång 

Datasubjektet skall få möjlighet att kunna få utdrag beträffande vilken information som finns 

lagrad. Därutöver även kunna ifrågasätta informationens relevans. 
• Överensstämmelse 

Organisationer måste vara mottaglig för klagomål, och därefter tillmötesgå dessa. 

 

3.2 Kravhantering 
När någonting ska utvecklas och designas är det avgörande att de inblandade parterna är väl införstådda 

med, och i detalj vet, vad det är som ska tas fram och varför. Detta betyder således att kravhantering och 

specificering är mycket viktigt inom alla typer av systemutvecklingsprojekt. Insamlandet av krav går i 

stor utsträckning ut på att utforska och fastställa vad som önskas och efterfrågas av de olika 

intressenterna, men handlar även om att leva upp till yttre krav och mål relaterade till lagstiftning och 

andra typer bestämmelser. För att fastställa vilka krav som behöver ställas på ett system tillämpas i regel 

metoderna undersökning, informationsinsamling, observation och analys. Detta för att säkerställa vad 

som är avsikten med systemets olika delar och vad som krävs för att uppnå detta (Arvola, 2015). 
 
Kraven som krävs för att uppfylla avsikterna bakom systemet övergår utvecklingsprocessen i att 

fastställa huvuddragen för arbetet och systemlösningar börjar tas fram och utvecklas. När detta arbete i 

huvudsak har avklarats övergår utvecklingen i något som brukar kallas för detaljeringsfasen. I denna fas 

specificeras detaljerna i systemet och det tas bland annat fram detaljhandlingar och specifikationer. I 

detta skede tas alltså mer detaljerade krav baserat på de som fastställts tidigare fram. Det är även vanligt 

att målen med ett system eller vissa av dess delar förändras under utvecklingsarbetet vilket ofta leder till 

nya funktioner med medföljande krav och behov. Detta medför att det genom hela arbetet är viktigt att 

utvärdera designen och funktionen mot de krav som finns specificerade, för att på så sätt säkerställa att 

förändringarna får avsedd effekt och att slutmålen nås och avsikterna med systemet uppfylls (Arvola, 

2015).   
 

3.2.1 Kravspecifikation 
Lauesen (2002) menar med att en kravspecifikation kan komma i flera olika former. Dessa kan tas fram 

i flera olika skepnader. Detta genom exempelvis i form av ren text, diagram, tabeller osv. Då 

användaraktiveter i regel ser olika ut i varje enskilt system, kan det därför vara som så att 

kravspecifikationerna ser olika ut beroende på vad som skall skapas. Gemensamt med alla 

kravspecifikationer är att de alla spelar flera viktiga roller under ett projekt. Kravspecifikationen tas 

fram gemensamt med kunden som agerar som en kravställare tillsammans med lagar och andra yttre 

omständigheter. Kravställaren lägger ett önskemål på vad som skall utvecklas. Därefter är det 

kravhanterarens uppgift att lyssna på behoven, och därefter gå vidare med det insamlade materialet, 

vidare till utvecklargruppen för vidare diskussion. Lauesen (2002) menar med att en kravspecifikation 

är ett kontrakt, men också som bevis vid händelse av en tvist. Därför är det inte främmande att 

kravspecifikationen används som utgångspunkt vid exempelvis rättegångar då flera parter är oense. 
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3.2.2 Kategorier av krav 
För att kategorisera olika typer av krav, och för att fastställa vilka krav som bör samlas in och 

dokumenteras, kan man med fördel använda sig av olika kategoriseringsmodeller, t.ex. FURPS+ 

(Eriksson, 2018). De olika typerna av krav delas sedan in i underkategorier.  
  

Funktionella krav. Dessa krav syftar till att säkerställa systemets funktion, alltså vad systemet ska göra 

och vilka funktioner som krävs för att det ska kunna utföra sina uppgifter ändamålsenligt. Denna typ av 

krav formuleras ofta i form av indata och följdriktigt förväntad utdata. Funktionella krav går även ibland 

under benämningen beteendemässiga krav (Eriksson, 2008).  
 
Ickefunktionella krav. Dessa krav beskriver och formulerar hur själva systemet ska fungera, och 

fungerar som en sorts kvalitetssäkring och komplement till de funktionella kraven. De icke-funktionella 

kraven är avgörande ur det användarcentrerade perspektivet eftersom de beskriver sådant som 

användbarhet och systemprestanda etc. Även den här typen av krav kan vara resurskrävande precis som 

de funktionella kraven. Med tanke på den kostnad det innebär att gå tillbaka, göra om, och lägga till 

icke-funktionella krav och attribut i efterhand, så är det mycket viktigt att arkitekturen klarar av att 

säkerställa uppfyllandet av dessa krav. En viktig framgångsfaktor för formulerandet och uppställandet 

av icke-funktionella krav är att vara medveten om dess existens och nödvändigheten av att alltid 

inkludera dem i kravdokumentationen (Eriksson, 2008). Dessa krav delas i regel in i fyra kategorier: 

 
•   Användbarhet 

•   Tillförlitlighet 

•   Prestanda 

•   Underhållbarhet 

 
Det ska dock poängteras att det inte finns några allmängiltiga och fullkomligt enhetliga definitioner av 

icke-funktionella krav och dess underkategorier. De fyra ovanstående kategorierna är en simplifierad 

generalisering och kategoriseringen går att göra mer detaljerad om sammanhanget eller systemet kräver 

det (Eriksson, 2008).     
 

Användbarhet. Användbarhetskrav är något som ibland inte blir tillräckligt prioriterat och riskerar att 

då att bli beskrivna med ytliga och flyktiga beskrivningar utan tillräcklig detaljrikedom eller precision. 

Användbarhetskrav är en lika vital del för ett välfungerande system som de andra typerna av krav och 

behöver därför definieras i mätbara och testbara termer. Användbarhet handlar om att underlätta 

användarnas inlärning, att skapa överensstämmelse mellan användargränssnitt och systemets 

dokumentation, och om den hjälp systemet erbjuder användaren i användningssituationen. När kraven 

för användbarhet formuleras så beskrivs dessa i regel på en systemövergripande nivå (Eriksson, 2008). 

  

Tillförlitlighet. Tillförlitlighet handlar, precis som namnet skvallrar om, om systemets nivå av 

pålitlighet, alltså att systemet, även över tid, ska vara tillförlitligt i förväntade användningssituationer. 

Ett bra referensmått för att fastställa ett systems tillförlitlighet är dess felfrekvens. Med felfrekvens 

menas i detta sammanhang den accepterade frekvens för hur ofta fel får uppstå i systemet. Detta mått 

bör även kombineras med allvarlighetsgraden på dessa fel. Dessa två mått tjänar som bra referensramar 

för att utforma effektiva acceptanstester. Även systemets återhämtningsförmåga är bra att definiera i 

form av krav för att säkerställa önskad nivå av tillförlitlighet. Att systemet är förutsägbart och så pass 

korrekt som möjligt innebär att data åldras på ett önskvärt sätt, vilket gör systemet tillförlitligt över tid 

(Eriksson, 2008). 
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Prestanda. Det är mycket vanligt att prestandakrav formuleras i svarstid, alltså hur lång tid det tar för 

systemet att svara på ett anrop eller förfrågan. Prestandakrav kan även definieras som antalet 

genomförda transaktioner eller frekvensen på datagenomströmning. För att fastställa vilken nivå av 

prestanda som systemet kräver är det vanligt att använda sig av belastningsmodeller som kan ligga till 

grund för senare prestandatester (Eriksson, 2008). 
  

Underhållbarhet. Meningen med underhållbarhetskrav är att säkerställa att förvaltningen och 

underhållet av systemet kan ske enkelt och resurseffektivt. En stor del av syftet med 

underhållbarhetskrav är att förenkla testning och felsökning, vilket gör testbarhetskrav till en central del 

av hållbarhetskraven. En annan viktig del är krav på förvaltningsbarhet. Dessa krav specificerar hur pass 

enkelt det ska vara att sköta förvaltningen av systemet efter det att det tagit i bruk (Eriksson, 2008).  

 

Normala, förväntade och sensationella krav. Krav kan även kategoriseras med hjälp av kategorierna 

normala, förväntade och sensationella krav. Normala krav är krav som ställs av beställaren i en eller 

annan mening. De är i regel uttalade och förväntade.  

Dessa krav är alltså det som en användare eller beställare förväntar sig av systemet i ett normalfall, och 

tillfredställandet av dessa krav leder till att användaren känner sig tillfreds och nöjd med systemet. Ett 

misslyckande att leva upp till de normala kraven resulterar i att användaren känner sig otillfreds och 

missnöjd (Eriksson, 2008). 
  
Att sätta fingret på de förväntade kraven är mer utmanande. Denna typ av krav är av en implicit och 

”självklar natur”, de uttalas inte explicit av användarna eftersom kraven är så pass självklara för dem att 

de nästan kan kategoriseras som omedvetna. De behov som ligger till grund för dessa krav är ofta av en 

grundläggande natur, och kan i många fall handla om små men i slutändan viktiga saker, som lätt kan 

undgå kravhanteraren om denne inte lyckas ta till vara på den information som uttrycks mellan raderna. 

För att framgångsrikt identifiera förväntade krav krävs i regel en hög verksamhetskompetens, alltså 

kunskaper om hur de som generellt är avgörande för att system av den typen som utvecklas ska bli av 

god kvalitet (Eriksson, 2008).        
 
De sensationella kraven är de krav som inom kravhantering utgör den största utmaningen. De är 

undflyende, väldigt svåra att konkretisera och sätta fingret på eftersom att de varken är uttalade eller 

förväntade. Sensationella krav handlar ofta om sådant som går utanför det som användaren rimligtvis 

kan tänka sig, t.ex. en nyttig och användbar funktion som användaren inte kunde föreställa sig vara 

tekniskt möjlig. Identifikationen och uppfyllelsen av sensationella krav leder till stor tillfredsställelse 

hos användaren. Misslyckandet att uppfylla sensationella krav leder dock inte till att användaren 

upplever någon missnöjdhet med systemet (Eriksson, 2008).       
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3.2.3 Kravspecifikationens utvecklingsprocess i agila arbetsmiljöer 

 
  

 

                                                   
         Figur 1. Kravbild i en agil arbetsmiljö (Hofstetter, 2014, s. 1). 
 
Denna bild illustrerar en möjlig syn på hur ett agilt arbete kan tänkas se ut. Den ovanstående rubriken 

med dess innehåll visar på att projekt sällan är sekventiella, eller med andra ord har en exakt hierarkisk 

ordning på arbetsprocesserna. Istället är de baserade på kraven som uppstår till följd av de behov som 

uppstår under utvecklingsprocessen. Flexibiliteten i detta arbetssätt har gjort att detta är en metod som 

vissa företag har valt att använda sig av, eftersom vi idag måste kunna anpassa oss till ändrade 

situationer, som exempelvis ändrade kravbilder. Ett agilt synsätt kan karakteriseras genom följande 

påståenden: 
 

• Fokuserad på nyttan 

• Ett bra samarbete 

• En god kommunikation 

• Ett visat engagemang från verksamhetsrepresentanter (Hofstetter, 2014). 

 

Fokuserad på nyttan. Ett företag bör rimligtvis alltid ha någon slags vision om ett resultat som skall 

uppnås. För att konkretisera detta är att göra resultatet mätbart. Detta kan vara genom att bryta ner 

visioner till mätbara mål, som i sin tur i regel ofta kräver någon form utav IT-stöd, och detta kan i sin 

tur återkopplas till kravhantering av IT-system. Något som är viktigt att förstå är att om exempelvis 

beställaren i sin egna kravställning är allt för fokuserad på lösningar är risken att man skjuter undan den 

aktuella visionen om vad som skall uppnås. 

 
 

Bilden ovan illustrerar att arbetsprocesserna ser mångsidiga ut och inte alltid är en rak väg som vi kan 

se i vattenfallsmetoden. Genom att arbeta med “User Story”, eller med andra ord användarberättelse kan 

man lättare förstå varför ett visst krav behövs. Och på så sätt tvinga fram den önskade effekten. På så 

sätt förstärks argumentet för fokus på nyttan. 

 



19 
 

Ett bra samarbete. Samarbetet går nära besläktat med kommunikation, men berör givetvis alla andra 

punkter också. Genom att alla parter sitter på ett gemensamt mål, kan man i gruppen lättare komplettera 

varandra då alla sitter på olika kunskaper. 
 

En god kommunikation. En god kommunikation bäddar grunden för en lyckad kravhantering. Detta 

sker i alla led mellan såväl beställare och leverantör, men inte minst mellan IT och verksamheten. 

Kommunikation har alltid varit grunden i en gedigen kravhantering. Men det som skiljer sig på agil 

kravhantering är att helt enkelt var, när, och hur kommunikationen tillämpas. 
 

Ett visat engagemang från verksamhetsrepresentanter. Hofstetter (2014) menar att kravhantering är 

kommunikationen mellan en kund med dennes respektive verksamhetsperspektiv, och leverantören med 

sitt respektive systemperspektiv. Under ett projekts arbetsgång kommer det med största sannolikhet 

dyka upp oklarheter och frågor som måste besvaras. Därför ställs det stora krav på verksamheten och 

kommunikationen mellan leveransteamet. För att konkretisera detta kan vi inom SCRUM, som är en 

agil arbetsmetod hitta rollen som produktägare. En av arbetsuppgifterna som produktägare besitter på är 

att bryta ned de aktuella verksamhetsbehov som finns och därefter arbeta tillsammans med roller som 

testare och utvecklare osv. Fördelen med detta är att det bygger på alla de punkter som har nämnts ovan. 

Ett konkret fördel med att just produktägaren finns är att den alltid, eller som oftast arbetar jämte 

utvecklingsteamet. Således finns denne person till hands då det uppstår frågor under hela 

utvecklingsprocessen.  
 

Elicitering. Processen för formuleringen av krav kallas för elicitering. Detta kan översättas ungefär till 

ordet “framkalla” eller med andra ord ett tillvägagångssätt. Inom elicitering finns en rad olika tekniker 

att använda sig av, och alla fungera på olika sätt.  
Syftet är att samla in information för att därefter kunna nå den vision som har satts. Dock är detta inte 

alltid lätt då det finns en rad olika barriärer som kan tänkas uppstå. Lauesen (2002) menar med att den 

finns en rad olika tänkta barriärer som kan tänkas uppstå under denna process. Exempel ser vi nedan: 
 

• I väldigt många fall kan intressenter aldrig förklara vilket behov som finns. Ur analyserarens 

perspektiv är det inte alltid en lätt roll att inneha eftersom att det finns en tendens att människan 

i regel tenderar att fokusera på dagens problem, istället för se den hela problembilden. Därtill är 

det heller inte självklart sätta ord på vad kravet är, även fast problemet är konkretiserat.  

 
• Många användare har svårigheter att förklara vilken uppgift de utför, men också varför de utför 

uppgiften. 

 
• Intressenter har i regel svårigheter för att prova nya metoder att utföra det dagliga arbetet, men 

också förstå konsekvenserna av det. Lauesen (2002) menar i sitt exempel att det tog lång tid för 

analytikerna att förstå vilken roll e-mail skulle få på organisationer, då man istället ej längre 

behövde använda telefonen i samma utsträckning längre. 

 
• Intressenter har ofta olika åsikter och synvinklar. Lovar man en leveranstid är det inte säkert att 

detta överensstämmer med hela verksamheten. Exempelvis kan produktionsavdelningen mena 

att den utlovade tiden inte alls är rimlig eftersom att det kommer innebära att denna avdelning 

kommer att dras med övertid. Således är detta ett påtagligt problem som kan tänkas uppstå. 
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• En av de största barriärerna är att intressenter de facto är restriktiva beträffande förändringar i 

organisationen. Lauesen (2002) menar i sitt exempel att när datorn verkligen fick sin första fot 

in i de olika verksamhetsprocesserna ställde sig många arbetare sig på tvären till den nya digitala 

tekniken. I kontexten framgick det att anställda var rädda att den gamla kunskapen och 

färdigheten inom ex. kontorsarbete som arkivering mm skulle försvinna då kunskapen inte var 

lika efterfrågad. Men med tiden löste sig detta då inlärningsbarriären tog sin tid. Därav kan man 

förstå att svårigheterna låg i att tekniken var dålig utvecklade. I själva verket handlade det om 

att få de anställda att förstå de nya arbetsstrukturerna, men också våga förstå möjligheterna. 

 
• Ett annat problem som kan tänkas uppstå är att när väl analytikerna får intressenter medverkande 

i kravhanteringen är det lätt att hamna ur fokus. En risk finns att alltför många krav ställs där 

också kraven har övergått till “onödiga krav” som exempelvis “lyxfunktioner” som direkt inte 

är relevanta. Därför är det svårt att i fall som dessa att få intressenterna att vara överens om vad 

som är adekvat till att uppnå visionen, och vad som är onödigt lyx. 

 
• Efterfrågan kan förändras under tid, och inte minst under ett projektets gång. Externa faktorer 

kan ha en påverkan på arbetet och måste således behövas prioriteras där utefter. Vi vet att den 

digitala tekniken som bl.a. innefattar hård- och mjukvara konstant står i utveckling. Således kan 

arbetsprocesser och andra moment behövas att göras om, då datorer och olika system måste 

bytas ut allt eftersom att tiden fortskrider. 
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4.0 Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras valet av metod som har utfört till detta examensarbete. Här 

beskrivs hur utförandet av undersökningen har gått till. Syftet med detta är att ge läsaren en ökad 

förståelse kring hur arbetet har genomförts, främja läsarens kapacitet att göra en bedömning av kvalitén 

på forskningen, och således ge denne förmågan att kritiskt granska det resultat vi kommit fram till.  

 

 
 Figur 2. Metodöversikt. 

 
Bilden ovan visar en översikt av den kvalitativa metod som används i detta examensarbete. Detta då vi 

anser att denna metod är mest lämplig i urvalet hur data skall samlas in, och för att därefter analysera 

och för en vidare diskussion av de forskningsfrågor som vi har. I den initiala fasen i arbetet med metoden 

var ingen strategi given. Således undersökte vi olika metoder, och därefter studerade fördelar samt 

eventuella nackdelar med dessa. Därefter övervägdes fördelar och nackdelar, och utifrån detta fattades 

beslut om vilken metod och typ av angreppssätt som lämpade sig bäst för detta arbete. Nästa steg bestod 

av att undersöka hur intervjuunderlaget skulle. Eftersom valet föll på ett kvalitativt helhetsgrepp och en 

datainsamling bestående av främst semistrukturerade intervjuer, hamnade fokus på att formulera så 

breda och heltäckande frågor som möjligt. Detta för att ge informanterna utrymme att uttrycka sig så 

fritt som möjligt och således få ett ordentligt djup i svaren. Vi ville alltså undvika att informanterna gav 

enkla “ja” och “nej-svar”. Strävan var alltså att uppmuntra informanterna att uttrycka sin fulla mening 

och inbjuda till diskussion. Efter intervjutillfällena satt vi ned och bearbetade intervjumaterialet som 

hade samlats in. Strategin för detta var att vi transkriberade materialet, för att därav renskriva det till 

konkreta svar för varje informant som vi var i kontakt med. När vi sedan analyserade och sammanställde 

det material som utvunnits ur intervjuerna använde vi oss av ett abduktivt och interprivistiskt 

förhållningssätt. Vi jämförde alltså de svar vi fått med de teorier vi gått igenom samt gjorde en tolkning 

av dessa baserat på den kunskap som förmedlats via teorin. Informanternas sammanställda svar utgör 

således resultatet i detta examensarbete då det är en nulägesanalys för hur situationen ser ut idag, och 

hur GDPR kan komma att förändra systemutveckling och kravställning inom den överblickbara 

framtiden. Resultatet förs sedan in i ett bredare kontext för analys samt vidare diskussion vilket sedan 

låg till grund för de riktlinjer som skapades som ett resultat av studien. 
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4.1 Kvalitativ/Kvantitativ Metod 
Olsson & Sörensen (2011) menar att varje forskningsbart problemområde kan klarläggas utefter två 

olika perspektiv. Exempel på vad som karaktäriserar perspektiven kan utläsas nedan: 

 

 

                    

        

   Figur 3. Kvalitativ vs. Kvantitativ metod (Olsson, Sörensen, 2011, s. 18. 

 
David & Sutton (2011) menar att åtskillnaden mellan vad som tillskrivs kvalitativ respektive kvantitativ 

forskning är svår att definiera, och bör tolkas med försiktighet. Inom båda metoderna kan vi, för att ta 

ett exempel, finna insamling av data. Vad som är viktigt att förstå är att metoderna skiljer sig åt 

beträffande hur datainsamlingen gått till, men också hur ett eventuellt resultat ska tolkas. Som vi kan 

studera från bildexemplet ovan kan vi se att den kvalitativa forskningsmetoden ligger närmre individen. 

Beroende på fallet kan det se olika ut, men ett karakteristiskt drag är att man arbetar med större närhet 

till individen, men också med färre deltagare. För att kunna göra detta är det viktigt att bibehålla en god 

kontakt med ett företag, eller andra deltagare som ingår i undersökningen. Detta eftersom att en god 

kommunikation mellan forskaren och deltagaren är mycket viktigt, för att få ett bra och nyanserat svar. 

David et al. (2011) menar att vikten vid insamling av kvalitativ data ligger på icke-numerisk data. Detta 

kan beskrivas bäst genom att arbeta med olika händelsebeskrivningar, djupintervjuer, dokument, men 

också artefakter. Slutsatsen som kan dras är att det finns en avsaknad av kvantifiering. Vid en kvantitativ 

datainsamling kan vi finna flera motsatser till den kvalitativa undersökningen, detta som också kan 

utläsas från bildillustrationen ovan. Vid insamlingen av data vill forskaren istället kunna nå ut till så 

många som möjligt, detta för att kunna analysera en bred data som har samlats in. Denna data kan i 

många fall översättas till ett underlag som är statistiskt kvantifierbart. En metod skulle kunna vara att 

forskaren skickar ut en stor upplaga enkäter till många respondenter som får svara på ett visst antal 

frågor. Detta kan exempelvis vara Ja-/Nejfrågor som skulle kunna exempelvis vara ett underlag för att 

bygga en persona, eller något annat underlag som kräver konkreta mätbara värden.  De uppenbara 

skillnaderna som går att utläsa från den kvantitativa forskningen är att det finns en viss distans mellan 

forskare samt företag/person. Till skillnad från den kvalitativa forskningen vill man istället nå ut till så 

många som möjligt som det sker via enkäter eller andra former av undersökningar. I beräkningen är det 

också vedertaget att alla individer inom den valda målgruppen ej kommer besvara enkäten. Således 

kommer det finnas ett visst bortfall av undersökta individer. Därför är det viktigt att nå ut till så många 

som möjligt i just den målgrupp som forskaren har valt att förlägga sin forskningsfråga kring, för att 

kunna dra några konkreta slutsatser från det resultat som har samlats in. 
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David et al. (2011) menar att den kvalitativa forskningen är mer sammanlänkad med induktion samt 

exploration. Detta kan förklaras med att forskaren har en föreställning beträffande vad som är aktuellt. 

David et al. (2011) anser vidare att inom en designprocess skall det finnas en viss grad av öppenhet 

beträffande hur forskaren skall agera vid förändringar gällande intervjuer och den kontext som denne 

skall studera. Detta kan därför härledas till att den kvalitativa forskningen har sin anknytning till 

induktion samt exploration inom forskningsmetodiken. 

 
Att presentera en fullkomlig översikt av de styrkor och svagheter som finns inom och mellan de två 

olika metoderna är, i det närmaste, en övermäktig uppgift och inom ramarna för detta arbete tämligen 

överflödigt. Dock kommer en del av huvuddragen beskrivas för att bidra till vår egen och läsarens 

förståelse till valet av metod. De kvalitativa metodernas kanske främsta fördel och styrka är att de ger 

bra möjligheter till att skapa en bild av totalsituationen, och således bidrar till att skapa en 

sammanhängande helhetsbild. Ett sådant perspektiv medför insyn i och kunskap om sammanhang och 

sociala processer. Den närkontakt med undersökningsenheterna som uppstår i och med kvalitativa 

undersökningsmetoder ger även bra förutsättningar för att analysera och förstå den enskildes 

livssituation. Kvalitativa metoder innebär således att varje enskild undersökningsenhet studeras med 

ansenlig intensitet. Vilket, av b.la. resursskäl, leder till att undersökningen begränsas och koncentreras 

till ett fåtal undersökningsenheter. Det blir alltså med tanke på detta svårt att uppnå ett fullgott 

representativt urval och göra pålitliga utsagor om hur väl frågeställningarna täcker och representerar alla 

enheter (Holme & Solvang, 1997). Just närheten, möjligheten till större insyn sammanhangen och den 

intensitet med vilken varje undersökningsenhet studeras var starkt bidragande anledningar till att vi 

valde att arbeta efter ett kvalitativt angreppssätt. Närkontakten med undersökningsenheterna, alltså 

informanterna i detta fall, har varit avgörande i utförandet av denna studie eftersom att vi abduktiva i 

arbetet med att analysera den data vi insamlat.  

  
Det är inom dessa områden som de kvantitativa metoderna kommer till sin rätt. Med en kvantitativ 

ansats är det i regel fullt möjligt att, utifrån insamlad information, göra statistiska generaliseringar. Med 

hjälp av dessa metoder är det alltså möjligt att göra någorlunda säkra utsagor om egenskaper och 

tendenser hos alla de enheter som ligger till grund för undersökningen. Även upplägget på själva 

undersökningarna skiljer sig mellan de kvantitativa och de kvalitativa metoderna. Studier som 

genomförs med en kvalitativ ansats är genomsyrade av en högre grad flexibilitet medan kvantitativa 

studier i sin tur präglas av strukturering. När det kommer till upplägget av kvalitativa undersökningar så 

måste det kunna förändras under genomförandet. Denna flexibilitet är avgörande bl.a. för att kunna 

justera frågeställningar etc. baserat på de erfarenheter som görs under undersöknings- och 

informationsinsamlingsfasen. Kvantitativ metod försöker säkerställa kvaliteten på undersökningen 

genom att standardisera upplägget. Detta betyder att utvecklingen av problem, frågeställningar och 

teorier är tydligt särskilt och separerat från informationsinsamlingen. Kvantitativa metoder präglas alltså 

av en klar och tydlig plan som man följer, mer eller mindre, genom hela arbetet. Vilket i sin tur leder till 

att forskaren i hög grad styr själva informationsinsamlingen (Holme & Solvang, 1997). 
  
Kvalitativa metoder har som sitt huvudsakliga syfte att fånga särskildheten hos den enhet man 

undersöker och den specifika situation kopplad till denna. Vilken information som sedan hamnar i 

centrum är alltså i hög grad beroende av den enskilda undersökningsenheten. Informationen tenderar 

alltså att få en mer subjektiv karaktär och speglar undersökningsenhetens verklighet på ett trovärdigt 

sätt. Detta leder dock till att informationen blir svårare att generalisera och objektiva bedömningar och 

slutsatser blir således ibland svåra att göra. Kvantitativ information, och andra sidan, samlas in genom 

tillvägagångssätt präglade av avstånd och urval. Frågorna bestäms i förväg och förväntade svar 

formuleras. Undersökningsenheterna blir alla, i stora drag, presenterade samma situation, en situation 

som i sin tur alltså är styrd och kontrollerad av forskaren (Holme & Solvang, 1997). 
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När det kommer till att tolka information ger kvalitativa metoder bra möjligheter till att göra tolkningar 

med hög relevans. Detta på grund av flexibiliteten och den nära relation som finns till källan för 

informationen. Information insamlad med hjälp av kvantitativa metoder blir lättare att analysera ur 

insamlingssynpunkt med tanke på att insamlingen har en mer precis form. Ett kvantitativt angreppssätt 

gör det lättare att avgöra hur pass exakt data som insamlats. Relevansen får kan dock ibland få stryka på 

foten med tanke på att det i regel inte ges utrymme för individuell anpassning. Detta leder till att det 

insamlade materialet blir exakt men ytligt (Holme & Solvang, 1997). 

 
Till detta arbete valde vi valt att göra en tolkande studie inom det område vi fokuserar på. Olsson et at. 

(2011) menar med att det finns en intensivare och djupare relation mellan person/företag inom den 

kvalitativa forskningsmetodiken. Snarare än hos den kvantitativa metodiken där kontakten är desto mer 

frånvarande. Just närheten och den intensitet till forskningssubjektet som finns inom de kvalitativa 

metoderna var en stor anledning till att vi valde just ett sådant angreppssätt. Vår strävan var att nå in på 

djupet av de frågor som dryftades i intervjuerna, och för att uppnå detta ansåg vi det nödvändigt att 

försöka skapa en öppen och närmare relation till informanterna. Inom denna kvalitativa studie arbetar 

vi tätt gentemot företaget Sogeti, som bland annat har sitt kontor här i Luleå. Då vi har en nära kontakt 

med företaget samt arbetar på plats på kontoret ligger det också till stor vikt att skapa en personlig och 

bra kontakt med medarbetarna på kontoret. Det är också här vi kommer att samla in data i form av 

undersökningar av aktuella kravspecifikationer och dess utformning. Men vi kommer också arbeta med 

intervjuer för att få in vidare kunskap som kan hjälpa oss att få fram underlag till den aktuella 

forskningsfråga som finns till detta examensarbete. Detta skulle givetvis kunna göras genom en 

kvantitativ studie, dock hade det i detta fall inte varit speciellt ändamålsenligt då vi skulle vara tvungna 

att ha lättare frågor som exempelvis bara har färdigskrivna svarsalternativ, ex. Ja eller Nej. Snarare än 

att fokusera på den kvalitativa delen och gå in på djupet. Dessutom är området GDPR relativt nytt, och 

ej ännu implementerat i det svenska samhället. Hypotetiskt kan det därför vara en aningens svårt att hitta 

kompetens inom detta område på flera olika ställen inom en kvantitativ studie, då fokus måste ligga i att 

hitta många respondenter som skall ligga för grunden till empirin. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Framgångsrika och fruktbara intervjuer handlar i lika stor utsträckning om att lyssna med ett öppet och 

förstående öra som det gör om att ställa frågor. Intervjuer kan vara en bra metod för att extrahera den 

information man är ute efter. Dock finns det flera andra metoder som i vissa situationer leder till mer 

relevanta och uttömmande svar på frågor, t.ex. observationer och inspelningar etc. Kvalitativ intervju, 

även kallad djupintervju, kan anta olika former. Bl.a. kan den utföras på ett sätt där en person intervjuar 

en annan person som kan vara gruppbaserade eller kumulativa. Med ett kumulativt intervjuformat menas 

att intervjuaren återvänder till samma intervjuobjekt flera gånger. Dessa olika former av kvalitativa 

intervjuer är inte ömsesidigt uteslutande utan går att kombinera som det anstår utformaren. Kvalitativa 

intervjuer kan även kombineras och kompletteras med andra typer av forskning, t.ex. 

observationsforskning och arkivforskning. Den vanligaste form på vilket intervjuandet sker är att de 

inblandade personerna träffas rent fysiskt, men kan intervjuerna även ske med hjälp av tekniska och 

digitala hjälpmedel, t.ex. via telefon eller dator (David & Sutton, 2016). 
  
Det som särskiljer kvalitativa intervjuer och ger dem dess speciella karaktär är sättet på vilket frågorna 

är utformade och det utrymme som tillåts intervjupersonen när denne ger sina svar. När det gäller 

kvalitativa intervjuer kategoriseras dessa i ett antal olika typer; strukturerade, ostrukturerade, 

standardiserade, och icke-standardiserade intervjuer. Strukturerade intervjuer strävar efter att utforma 

frågorna så att deras form, och den ordning på vilka de ställs, är i det närmaste identisk. Alltså en fast 

struktur som är allestädes närvarande och följer med från intervju till intervju. Målet med en strukturerad 

intervjuform är att uppnå höga nivåer av reliabilitet och upprepningsbarhet. De intervjuer som tenderar 

att vara utformade åt det mer ostrukturerade hållet är målet få fram mer av varje intervjusubjekts 

personliga och subjektiva uppfattningar. Målet är alltså att skapa en hög grad av öppenhet i samtalet för 

att således skapa bättre förutsättningar för att nå in på ”djupet”. Intervjupersonen ges i det ostrukturerade 

scenariot ett större självbestämmande, mer utrymme att själv konstruera formen på sina svar – och 
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således mer kontroll över dialogen. Standardisering handlar om hur stor tillslutning som kan tillskrivas 

de svar som intervjupersonen ger under intervjun. Desto slutnare ett svar kan sägas vara, desto större 

möjlighet till effektiv kvantifiering. Motsatsen gäller för graden av öppenhet – ju öppnare ett svar, desto 

större djup och subjektiv detalj - men desto mindre möjlighet till kvantifiering (David & Sutton 2016). 
  
Kvalitativa intervjuer är de intervjuer som placerar sig på den mer ostrukturerade och icke-

standardiserade delen av skalan. Det skall dock noteras att detta spektrum är brett och vidden av 

intervjuer som faller mellan halvstrukturerat och ostrukturerat, mellan halvstandardiserat och icke-

standardiserat är omfattande. Kvalitativa intervjuer strävar i regel inte efter att pröva eller bevisa en fast 

given hypotes, men trots detta är det avgörande att ha en någorlunda klar uppfattning om vad det är som 

ska undersökas. Processen att skapa en bild av vad det är som ska undersökas bidrar till att möjliggöra 

ett bestämmande av de teman som sedan kommer stå i centrum för skapandet och utformandet av 

intervjuerna. Uppsättningen av teman grundas i regel på den litteratur som utgör den teoretiska 

bakgrunden och forskarens egna individuella tolkning av denna, eller på tidigare utförd datainsamling 

etc. Dessa teman och deras karaktär avgör sedan graden av standardisering och struktur som intervjuerna 

sedan kommer att ha (David & Sutton, 2016). 

  
De frågor som används i intervjuerna sorteras i olika typer. För att uppnå en känsla av förtroende hos 

intervjuobjektet började vi under intervjuerna med uppvärmningsfrågor. Däremot för att ta reda på 

faktisk information om undersökningsobjektet användes demografiska frågor istället. Kärnfrågorna 

kallas de frågor som rör det aktuella temat som står i centrum för vår forskning. Däremot fodrades det 

från vår sida att kunna få fram ytterligare information om dessa kärnfrågor. Därför använde vi oss av 

följdfrågor. 
 

4.3 Kvalitativt urval 
I detta arbete har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att kunna få svar på de frågor som vi genom 

en undersökning av litteraturen inom området funnit relevanta, samt använt oss av information som vi 

funnit via statliga myndigheter etc. De intervjuunderlag som vi försökt eftersträva är personer 

verksamma inom företag som sysslar med systemutveckling och som dessutom har kompetens inom 

områdena GDPR och kravspecificering. Vi har varit i kontakt med personer som kan bidra med kunskap 

och expertis i vår strävan efter att undersöka hur IT-företag förhåller sig till GDPR och hur de har arbetat 

för att klara av den omställning som det nya dataskyddsdirektivet innebär. Det slutgiltiga ändamålet har 

alltså varit att få en insikt i hur det nya dataskyddsdirektiv som träder i kraft våren 2018 kommer att ta 

sig uttryck i form av nya krav. Därför har vi varit i kontakt med expertis inom Sogeti och ett par andra 

företag för att få svar på frågor som berör ämnet. 

 
Marshall (1996) menar med att det finns tre stycken olika strategier en forskare kan gå tillväga för att 

kunna utföra sitt kvalitativa urval av informanter. Dessa är: 

 
• Bekvämlighetsurval. 

• Bedömningsurval. 

• Teoretiskt urval. 

 
Bekvämlighetsurval är den minst rigorösa strategin. Denna skall också undvikas i största mån, då den 

data som presenteras kan uppfattas som icke trovärdig. I kort meningen kan bekvämlighetsurvalet 

beskrivas att man väljer den mest tillgängliga källan. Utan att göra någon större granskning om vad som 

egentligen är bäst. Däremot är fördelarna att denna strategi är tidseffektiv, men också ekonomisk hållbar. 

Dock måste detta starkt övervägas om fördelarna är attraktiva nog, för att välja denna strategi. 
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Teoretiskt urval är en iterativ strategi där forskaren förlitar sig desto mer på den teoretiska bakgrunden 

i sitt urval. Kort kan detta beskrivas genom att de första besluten ej följer något strikt ramverk som måste 

följas. Det som förväntas av forskaren är förvisso att denne har formulerat problemområde och förstår 

de bakomliggande nyckelkoncepten. Detta för att att ge en grund till forskning. Däremot tittar man på 

desto fler bakgrundsprocesser då det är viktigt att forskaren inte stirrar sig blind gentemot andra aspekter 

av problemområdet. 

 
Bedömningsurvalet, är en målmedveten strategi och den som forskare i regel föredrar att använda sig 

utav. I en kort beskrivning kan det förklaras genom att forskare aktivt väljer ut det bästa 

resultatet/kandidaten. Forskaren ifråga förlitar sig i detta fall på sin egen kunskap inom området men 

också på tidigare studier och andra typer av litteratur som kan förstärka dennes omdöme. En förtegen 

metod är att forskaren i sitt urval involverar desto fler variabler och därav bygger upp en mer strukturerad 

arbetsmetod. I den studie som utgör detta examensarbete var det också just denna strategi som vi valde 

att använda oss av. Vi valde, i detta arbete, att applicera denna urvalsmetod och aktivt ta reda på vilka 

kandidater som har gedigen kunskap inom de intresseområden som varit relevanta i denna studie, och 

som en följ av detta har förmågan att besvara de frågor som utgör intervjuguiden. Dessa val gjordes 

alltså för att skapa ett gediget kunskapsunderlag för att kunna besvara de forskningsfrågor som ställts i 

och med detta arbete.  
 

4.4 Tillvägagångssätt - Intervjuer 

Informationsinsamlingen har baserats på den intervjuguide som konstruerats inför denna del av arbetet 

och vars frågor har ställts till en rad olika informanter som arbetar, eller berörs av GDPR. Fokus har 

legat på att försöka uppmuntra till välformulerade, utförliga och långa svar, således har ett 

semistrukturerat angreppssätt använts i skapandet av frågorna. Därför har utrymme för följdfrågor 

funnits. Intervjuerna har med informanternas godkännande blivit inspelade och svaren har därefter 

transkriberats. Den totala tiden för intervjuerna har  i genomsnitt varit 30-45 minuters tid via videolänk. 

De fem informanterna som har kontaktas representerar företagen Sogeti AB, Ension, samt IF 

Skadeförsäkringar AB. De två förstnämnda företagen är IT-konsultbolag, varav det sistnämnda är ett 

försäkringsbolag. Informanternas roller inom de respektive företagen är olika, och innefattar, 

projektledning, egenföretagare samt en chefsroll inom Data Warehousing. En gemensam nämnare hos 

dessa företag är de alla i stor utsträckning jobbar med personuppgiftsrelaterade frågor. Således är GDPR 

en fråga som är högst aktuell för dessa företag och deras verksamheter. Nedan finner vi 

sammanställningen av informanternas svar från de fem intervjutillfällena: 
 

4.5 Analysmetod 
Då vi i denna studie har använt oss utav kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod har vi också 

behövt bearbeta och sammanställa materialet utvunnet ur dessa, detta för att kunna presentera ett koncist, 

tydligt och överblickbart resultat. Tack vare att vi använde semistrukturerade intervjuer och vidhöll ett 

kvalitativt förhållningssätt till materialet, kunde vi få djupgående och utförliga svar som sedan, på ett 

abduktivt sätt, kunde jämföras och analyseras utifrån den teori och litteratur vi gått igenom. Detta 

innebar att intervjuerna, samt de svar vi fick var djuplodande och personligt präglade till sin karaktär 

och därför lämpade sig bra för ett interpretivistiskt förhållningssätt. Intervjuguidens utformning 

resulterade alltså i en tämligen tidskrävande transkribering, sammanställning och tolkning. Hade vi 

arbetat med en kvantitativ datainsamling hade det förmodligen gått snabbare då svaren blir enklare att 

kvantifiera och således även att sammanställa statistiskt.  
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För att framgångsrikt kunna analysera den data som utvanns ur de semistrukturerade intervjuerna valde 

vi att använda en tolkande analysmetod. Vilket i detta fall innebar att vi sammanställde, tolkade, samt 

studerade intervjuresultaten med utgångspunkt i de teorier som vi gått igenom i teoriavsnittet. För att få 

en tydlig struktur på intervjuerna och för att enklare styra in samtalen på de förändringar som GDPR 

kommer att innebära följde intervjuerna en uppsättning teman, eller kategorier, som speglar de områden 

där GDPR kommer att leda till störst förändringar (EUGDPR, u.å). Dessa kategorier var Privacy by 

Design, samtycke, rätten att bli meddelad om intrång, dataportabilitet, rätten till åtkomst samt rätten att 

bli glömd. Dessa teman användes sedan som utgångspunkt för den analys av data som sedermera följde. 

Med dessa kategorier som grund analyserades och diskuterades sedan vår insamlade data för att 

formulera en uppsättning riktlinjer, riktlinjer som sedan används för att utvinna en samling generella 

krav med tillhörande funktionalitet. 

 

4.6 Metodetik 
Från det semistrukturerade intervjuerna har vi valt att presentera vilka informanterna är i form av att 

beskriva vilken arbetsplats de representerar samt vilken arbetsroll de innehar. Vi har alltså valt att inta 

ett konfidentiellt förhållningssätt till intervjumaterialet och informanterna, alltså det att vi eftersträvar 

anonymitet men inte kan garantera mer än att vi inte nämner informanterna och deras eventuella kunder 

och projekt vid namn. Detta valde vi att göra eftersom det tillåter informanterna att vara mer öppna och 

villiga att dela med sig av information som annars varit känslig att publicera eftersom den berör hur 

specifika företag arbetar och vad de har för utmaningar, problem och styrkor. Bland annat nämnde vissa 

informanter uttryckligen hur en del av deras kunder låg till i GDPR-frågan. Detta är alltså en 

förtroendefråga och kan i vissa fall härledas till företagshemligheter. Vi har därför valt att iaktta ett 

konfidentiellt perspektiv där vi begränsar oss till att nämna vilken arbetsroll och vilket företag respektive 

informant representerar.  

 

4.7 Metodkritik 
Då GDPR är relativt nytt fenomen, men något oerhört viktigt för alla organisationer som hanterar data, 

är kompetens inom detta område relativt lätt att hitta. Dock kan, av samma anledning, tillförlitlig och 

säkerställd information vara svårare att tillgå. För denna studie rekryterade vi 5 stycken informanter som 

företräder organisationer verksamma inom IT och områden som rör GDPR i en eller annan mening. 

Eftersom att vi fokuserade på kvalitativa och djupa intervjuer med färre informanter har tiden för varje 

informant och kommunikationen med dessa varit relativt omfattande. Hade vi däremot antagit ett 

kvantitativt angreppssätt hade vi säkerligen kunna nå ut till avsevärt många fler respondenter. Dock hade 

tiden för varje respondent blivit väldigt liten, således hade risken för ytligare och mindre omfattande 

svar varit påtaglig. Vi får dessutom inte glömma bort att vid ett arbete med kvantitativa metoder måste 

bortfall av respondenter räknas med i ekvationen. Således måste detta tas med i beaktning vid ett arbete 

med just huvudområdet GDPR. Hade forskningsfrågan hypotetiskt varit att undersöka hur många 

organisationer som anser sig vara förberedda inför omställningen från PUL till GDPR hade en 

kvantitativ metod säkerligen varit mer passande, men med tanke på karaktären av denna studie, var det 

ej aktuellt, då fokus har legat på den artefakt vi skall skapa och på att få djupa och generaliserbara 

insikter som skulle vara möjliga att formulera som riktlinjer. 

 

 
 

 

 
 



28 
 

5.0 Empiri 
I detta kapitel redogörs den empiriska delen i detta examensarbete. Under studiens gång intervjuades 

fem informanter från olika företag som kommer att påverkas av den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Strukturen på den empiriska delen är att vi beskriver vilka informanterna är och vilket företag de 

representerar. Slutligen kommer informanternas svar sammanställas, och därefter kategoriseras utefter 

de semistrukturerade intervjufrågorna. 
 
Informanternas syn på hur beredskapen och förberedelsen inför GDPR ser ut internt på företaget 

och ute hos deras kunder 
Gemensamt för alla informanterna är att de anser att förberedelserna samt det fortsatta arbetet med 

GDPR kommer bli en prövande omställning för väldigt många organisationer. Omställningen till GDPR 

sticker ut och skiljer sig från de flesta andra förändringar som har skett inom området på länge. Eftersom 

det är en av de större förändringar som skett inom området “Data Privacy” på nästan två decennier. 

Projektledarna påstod att den egna arbetsrollen ej innefattade koordineringen av den egna arbetsplatsens 

omställning till GDPR. Istället arbetade dessa informanter med frågor rörande hur detta skulle kunna 

tjänstefieras och nå ut till kunder. Från intervjutillfällena påstods det även att förberedelserna hos de 

olika kunderna var oerhört varierande. Vissa företag hade ej påbörjat sin omställning till GDPR, medan 

de som och andra sidan låg i framkant hade varit, i det närmaste, färdiga med sin anpassning redan flera 

månader innan lagen träder i kraft. Detta påstående kan också styrkas från de andra informanterna då de 

själva arbetade aktivt med frågan. Ett stort problemområde som kunde identifieras är att GDPR berör 

ett flertal frågor kring, och krav som ställs på, behandlandet av personuppgifter. Detta utgör ett problem 

eftersom de krav som lagen fordrar företagen att efterleva är tydliga, men tillvägagångssättet för att 

uppnå detta inte specificeras. Således är avsaknaden av en gemensam metod som bl.a. innefattar tekniska 

lösningar något som inom många verksamheter identifieras som ett problem.  
 
Informanternas syn på hur förändringsprocessen förmedlats och sett ut hos dem och hos deras 

kunder 

Informanternas svar på denna fråga är väldigt olika då metoderna har skiljt sig åt väldigt mycket. En av 

informanterna påstod att det fanns ett särskilt team som arbetade just med GDPR inom hela koncernen, 

och alla de olika informanterna var samstämmiga i att deras respektive organisationer och verksamheter 

låg bra till i sitt förberedelsearbete. Exempelvis har det i förväg skickats ut kompendier beträffande vad 

GDPR är och vad som är viktigt att tänka på, men också utbildningstillfällen har förekommit för 

personalen. Informanterna gav också en samlad bild av att individer som arbetar med “compliance”, dvs 

juridiska frågor samt IT-personal i regel har en bättre förståelse av vad GDPR innebär och frågor som 

rör dessa områden. Däremot när det kommer till slutanvändare och övriga individer som inte direkt blir 

påverkade av GDPR har dessa, enligt informanterna, med största sannolikhet en begränsad förståelse 

för förändringen. Informanterna påpekade dock att detta inte nödvändigtvis behöver återspegla en 

bristande kommunikation inom organisationen, i själva verket förhåller de sig istället avsiktligt 

avvaktande i frågan då tanken är att förmedla informationen i samband med att lagen börjar gälla för att 

således skänka informationen en större känsla av aktualitet.  
 
Av den information som utvunnits ur intervjutillfällena förstärks också bilden av att 

förändringsprocessen är, och har varit, väldigt olika. Bland annat eftersom det påpekades att ju större 

organisationen är desto mer komplicerat är det att nå ut till alla berörda parter. Dock gäller nödvändigtvis 

inte det motsatta eftersom mindre verksamheter i vissa fall inte har haft resurser och möjlighet att 

tillämpa vissa tekniska lösningar och rutiner för att säkerställa en adekvat omställning. Således har denna 

fråga, inom vissa företag, varit präglad av viss problematik eftersom det har varit svårt att dra konkreta 

och generaliserbara slutsatser beträffande hur organisationer skall förmedla omställningen till GDPR. 
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Informanternas syn på rätten att bli meddelad om intrång 
En av informanterna menar att detta kommer att bli en central del när det gäller processdelen av 

verksamheten. Något som underlättar är att detta kan integreras i, och ske via, de befintliga incident 

management-processer som existerar för incidentrapportering inom organisationen. Detta 

överensstämmer också från svaren från en annan informant som bekräftade att detta redan var något som 

hade existerade kanaler inom verksamheten då det redan fanns en intern GDPR-grupp som också var 

sammanknuten till IT-säkerhetsavdelningen.  

 
Något som kunde utläsas från alla intervjutillfällen är att organisationer kommer att behöva införskaffa 

ett dataskyddsombud. Den individ som kommer att inneha denna roll kommer att behöva samarbeta med 

de som ansvarar för incident management och de tillhörande processerna. Detta för att kunna samordna 

beslut angående personuppgiftsincidenter och säkerhet, samt vilken nivå ett eventuellt intrång ligger på. 

En av informanterna påpekar att det generellt finns tre nivåer. Incidenter som sker på den första nivån 

behöver inte rapporteras inom Sverige, dock behöver de dokumenteras och registreras. Incidenter på 

nivå två måste registreras, dokumenteras samt även rapporteras till datainspektionen. Nivå tre innebär 

att det föreligger en hög risk för att intrånget ska inkräkta på individens rättigheter och friheter, vilket 

betyder att alla berörda måste informeras och incidenten dokumenteras, registreras och sedan 

rapporteras till datainspektionen. Informanten menar att kravet på att rapportera till alla registrerade 

kommer att innebära en stor förändring processmässigt. Samma informant påpekar också att det inom 

applikationssidan av verksamheten måste finnas verktyg för att kunna klara av att upptäcka incidenter 

på kortast möjliga tid, även om lagen säger 72 timmar så gäller det att kunna klara av att göra detta så 

snabbt som möjligt. Enligt informanten är det mycket viktigt att framgångsrikt nå ut till organisationen 

med information om att det här är en typ av hantering som måste finnas på plats och hanteras via vissa 

givna kanaler. Denna information måste nå ut till alla som i någon mån jobbar med eller hanterar 

personuppgifter, oavsett om det gäller användare, IT-personal etc. Alltså måste det finnas kunskap samt 

rutiner om att incidenter måste rapporteras och hur de ska gå tillväga för att göra detta.       
 
Informanternas syn på rätten till åtkomst 
Informanterna menar att denna fråga generellt kommer att ha påverkan på flera plan. En del är hur 

informerandet vid informationsinsamling kommer att gå till, vare sig informationen hämtas direkt från 

subjektet eller om det är en tredjepart som samlar in den. En annan del är de krav som kommer att 

behöva ställas för att subjektet ska kunna få ett utdrag på den data som finns samlad om denne och vad 

som sker med denna data. Detta innebär att system kommer att behöva se över då vetskap om var data 

är sparad, om den är sparad i olika system, om den hanteras av personuppgiftsbiträden eller i olika 

applikationer hos ansvariga, måste finnas. Utöver detta tillkommer det att se över vad det finns för 

möjligheter att få ett utdrag och vilka behandlingar som genomförs på informationen i fråga. 

Informanten menar alltså att detta kommer att förändra hur arbetet med data kommer att gå till men 

också påverka förfarandet för förfrågningar och hur data plockas ut, även om detta sker via befintliga 

metoder. Flera informanter påpekar tydligt att det kommer att krävas rätt tekniska lösningar för att kunna 

möta detta krav. Exempelvis kommer gamla databaser som innehåller en stor mängd data behövas 

struktureras om då det med enkelhet skall gå att hitta all information som kan finnas sparat om 

datasubjekten, oavsett om det avser ny eller gammal data. För att detta skall vara möjligt påpekar flera 

informanter att det krävs god dokumentation vid sparandet av personuppgifter, detta så att rätt rutiner 

finns på plats, men också för att det snabbt skall gå att söka information då ett utdrag begärs.  
Utöver detta så anser alla informanter att det ur ett kravställarperspektiv kommer att bli nödvändigt med 

förändringar av applikationer för att kunna hitta och spåra information på ett adekvat sätt. Det är även 

sannolikt att det kommer att utvecklas och implementeras metoder för automatiserad radering och 

specifika retentionsperioder, där data raderas, alternativt anonymiseras eller pseudonymiseras, efter det 

att en viss tidsrymd passerat. Slutligen anser en av informanterna att rätten till åtkomst inte bara innebär 

att det kommer ställas krav på nya tekniska lösningar. Denna person menar att rutinerna beträffande 

dataminimering kommer behöva vara en grundpelare inom organisationer från och med GDPR och 

framåt. I och med GDPRs intåg kan vi idag inte längre samla på en rad uppgifter som inte kan 

kategoriseras som relevanta i stunden, men som möjligtvis kan komma till nytta i framtiden. Med 
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glimten i ögat påpekar samma informant att systemen kommer bli desto mer “städade” än de varit förr, 

då allt mindre information kommer sparas. 
 
Informanternas syn på rätten att bli glömd 
En informant påpekar att det finns två områden som detta främst kommer att påverka. Det första är att 

man kommer ha olika typer av kravställningar när det kommer till hur man söker fram och raderar 

information eller att man i någon form automatiserar processen av pseudonymisering av persondata efter 

en viss tid, eller för den delen radering. Detta då den är relaterad till rättsliga grunder som finns för 

bearbetning av personuppgifter som ex. medgivanden. En annan del är olika typer av lagkrav samt avtal 

som i sin tur kan se olika ut beroende på vilken organisation som berörs. Finns möjligheten att spara 

data som avtal eller liknande beteckning av laglig karaktär så överskrider detta just rättigheten att få data 

raderad. Dock är det viktigt att beakta att sådan “avtalsskyddad” data också omfattas av kravet på 

dataminimering som är en av grundprinciperna inom GDPR. Så bara för att ett lagligt krav om radering 

av data inte är aktuellt, i fall som ex. räkenskapsinformation relaterad till bokföringslagen, så innebär 

detta inte per automatik att man då får spara exakt vad som helst om kunden. Således måste dessa 

aspekter beaktas i alla olika situationer som rör behandlandet av personuppgifter. Samma informant 

påpekar att detta kommer vara en stor svårighet i flera olika typer av organisationer. Således kommer 

kravet att vara att organisationer måste veta vilken rättslig grund som finns inom informationslagring i 

sig, för att därefter, ur ett systemutvecklingsperspektiv, analysera vad man kan göra för att minimera 

mängden data som är relevant att spara eller ej. Exempelvis om man bara behöver personnummer och 

mailadress för att utföra en viss uppgift behöver det därför inte vara nödvändigt att samla in information 

beträffande kön, bostadsadress etc. då det helt enkelt inte är relevant och inte längre får sparas. 

Beträffande frågan om rätten att bli glömd så styrks vid alla intervjutillfällen bilden av att 

dataminimering är en oerhört viktig del inom rätten att bli glömd. Detta eftersom att mängden data som 

finns sparad är direkt avgörande för hur snabbt och enkelt processen att “glömma” ett datasubjekt kan 

fortlöpa. Då ett krav inom GDPR är att ett samtycke skall kunna dras tillbaka lika snabbt som det lämnas, 

kommer det därför ställas stora krav på systemunderhåll med tillhörande dokumentation, menar 

informanterna. 
 
Informanternas syn på dataportabilitet 
Genomlöpande i alla intervjuer var att det fanns en tydlig tro att det med största sannolikhet kommer att 

behövas tas fram en slags branschstandard över vilka format som skall användas. Exempel som kom 

upp på vad en sådan branschstandard skulle kunna bestå i var bland annat tillämpandet av generiska 

.csv-filer eller LATEX-filer, och att dessa då skulle användas för att föra över personuppgifter i ett säkert 

sammanhang. Dock är det viktigt att alla anpassar sig till detta för att göra denna typ av datahantering 

möjlig. Det fanns vissa motstridigheter angående detta då det inte är ett givet faktum att alla företag har 

de tekniska eller ekonomiska förutsättningarna för att uppnå detta. 

 
En tydlig svårighet påpekades av alla informanter beträffande dataportabilitet, var i fall då det 

behandlade krav som gäller medgivande eller olika typer av avtal. Då detta är lagbundet har man helt 

enkelt inte riktigt samma möjligheter till dataportabilitet. Dessutom gäller detta data som inte bara kan 

räknas som grunduppgifter tex, namn, telefonnummer osv, utan det gäller även data som är tillförd under 

behandling av datasubjektet. Exempel på detta kan vara låtlistor, samtalslistor, teleoperatörer osv. En av 

informanterna påpekar också att ett exempel skulle kunna vara resebolag där de skulle kunna avkrävas 

utlämnandet av listor där det redogörs för vilka “Carbon-footprints” som tex, ett visst datasubjekt har 

lämnat efter sig. Där skall man således kunna få ut sådan information, och inte bara de mest basala 

uppgifterna beträffande namn, adress mm. Ur ett system-/kravperspektiv kan det därför vara en 

nödvändighet att kunna ställa krav utifrån. Slutligen anser samma informant att man kommer att behöva 

se över vilka förändringar som kommer att behövas göras i redan befintliga applikationer. 

Därefter vid kravhanteringen vid nya applikationer så måste respektive personuppgiftsansvarig se över 

hur de förhåller sig till lagen, samt vilka rättigheter personer vars persondata de behandlar har. 
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Informanternas syn på inbyggd integritet - “Privacy by Design” 
Informanterna menar att det kommer att medföra större krav på att det finns en bättre och tydligare 

dokumentation av vilka behandlingar som utförs, vilken typ de tillhör, samt med vilken rättslig grund 

man baserar behandlandet på. En annan punkt som en av informanterna påpekade är att företag med stor 

sannolikhet kommer att behöva se över behörighetsstrukturen inom de egna organisationerna, och därav 

implementera nya behörighetsstruktur för att minska åtkomsten till data, och därav minimera risken för 

dataläckage. En annan punkt som samma informant argumenterar för är hur exporten av data angående 

exempelvis excel-filer kommer att behövas förändras, inte minst när det gäller vilka som skall få tillgång 

till den information som lagras. När informanten får en följdfråga beträffande dataminimering menar 

denne sig tro att stora förändringar kommer ske inom framförallt just “Privacy by Design”. Inte minst 

om man tittar på integrationen av system till tredjepartsleverantörer. Ur ett långsiktigt perspektiv 

kommer ett stort fokus behövas ligga på pseudonymisering, anonymisering, antalet fritextfält samt 

behörighetsstrukturer för att med hjälp av detta minimera risken för incidenter.  

 
Vidare förklararar en informant att “Privacy by Design” främst är en fråga om arbetsmetod, och kommer 

att ställa krav på att aktörer är mer formella och strukturerade i sitt arbete, främst under kravställning 

och utveckling. Informanten menar att lagstiftningen inte är speciellt tydlig med hur aktörerna ska gå 

tillväga för att leva upp till kraven på “Privacy by Design”, utan stipulerar bara vilka krav som i 

slutänden måste vara uppfyllda. Med detta i åtanke tror informanten att det kommer att ta ett tag innan 

företagen förstår hur de ska gå tillväga för att lösa detta på bästa sätt. Dock kommer det att bli mycket 

effektivare i slutändan. Det gäller bara att företagen lär sig att agera rätt från början, att de tänker efter 

och intar rätt perspektiv redan från start. Samma informant tror även att det kommer att utvecklas nya 

tekniska lösningar. Detta på grund av att det nu kommer att krävas en design som skyddar informationen. 

Företagen kommer alltså att åläggas att inta perspektivet att skydda en viss individ och dennes 

information, ett perspektiv som inte alltid är centralt i dagsläget. Därutöver menar informanten att 

ramverken som behövs för att hitta risker kanske redan kan finnas tillgängliga inom andra branscher. 

Det finns i dagsläget många branscher där man, sedan länge, designat system utifrån säkerhetskrav, och 

detta leder såklart till att det blir mycket lättare att uppfylla dem. Det synsättet borde användas när det 

kommer till alla typer av krav som handlar om att skydda sig mot något oönskat, säger informanten. 

 
Informanternas syn på hur arbetet med kravspecifikationer kan komma att förändras 
En informant påpekar att en stor förändring kommer sannolikt träda i kraft beträffande “Privacy By 

Design”, men inte minst inom vilket skede man pratar om kravspecifikationen. Samma informant menar 

att förändringen av den generella kravspecifikationen går att studera dels i ett kortsiktigt perspektiv, men 

också ur ett långt perspektiv. Samma informant menar att det kortsiktiga perspektivet med största 

sannolikhet involverar fler förändringar beträffande hur man förmedlar “Privacy Notice”, dvs olika slags 

medgivanden och hur dessa förmedlas tex. på en hemsida. Detta kan i sin tur relateras till sammanhanget 

beträffande strävan om dataminimering där ståndpunkten är att inte samla och spara mer data än vad 

som är strikt nödvändigt. Ur ett långsiktigt perspektiv tror samma informant att fokus framförallt 

kommer att hamna på “Privacy By Design” inom befintliga applikationer. Detta då förändringar 

framförallt kommer att behöva genomföras angående pseudonymisering och anonymisering inom 

databashantering, förändringar av antalet fritextfält, men också se över applikationshantering rent 

generellt. Istället måste man nu motivera i alla lägen varför en just specifik persondata måste lagras för 

att applikationen skall fungera. Från majoriteten av alla intervjutillfällen bekräftas bilden av att 

kravspecifikationen kommer att behövas förändras. Dock fanns det en informant som ej uttryckligen 

arbetade med kravspecifikationer.  
 

6.0 Analys & Diskussion 

I denna del av arbetet analyseras den data som samlats in under den empiriska delen, detta med 

utgångspunkt i den teoretiska referensram som fastställts i teoridelen. Analysen följer i stora drag den 

områdesindelning som följer av rubriksättningen i empirin.  
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6.1 Kategorisering av riktlinjer för datasubjektets rättigheter 
I det följande kommer de stora förändringarna när det kommer till datasubjektets rättigheter att 

analyseras, och riktlinjer för att underlätta kravställningsarbetet tas fram för vart och ett av dessa. De 

riktlinjer som formuleras här kommer sedan att sammanställas och kunna användas för att underlätta en 

kravställning som ser till att systemen lever upp till lagstiftningen. I dagsläget existerar det en uppsjö av 

olika typer av guider och checklistor som strävar efter att underlätta för företag och organisationer att 

förbereda sin verksamhet inför GDPR. Gemensamt för dessa checklistor och guider är att de i regel 

tenderar att rikta sig mot verksamheten i sin helhet, alltså vilka steg och åtgärder som företag och 

organisationer bör vidta för att säkerställa att deras verksamhet är GDPR -anpassat. De riktar sig alltså 

oftast till hela verksamheten, i en eller annan mening, antingen i formen av en steg-för-steg-checklista 

eller som ett bredare läromedel för de anställda.  
 
Det som skiljer dessa från den uppsättning riktlinjer som tagits fram som resultat av denna studie är att 

den senare riktar in sig på ett specifikt område; kravställning, och i synnerhet kravställning i en 

arbetsmiljö präglad av agila metoder och principer. Riktlinjerna är alltså varken en steg-för-steg-lista 

eller ett renodlat läromedel. Syftet är snarare att de ska kunna användas som ett stöd i 

kravspecificeringen och utvecklingen av personer involverade i utvecklings- och kravställningsarbetet. 

Kraven som formulerats för ett visst system ska alltså kunna verifieras mot dessa riktlinjer och de ska 

kunna användas som en form av säkerhetskontroll när ny funktionalitet, som tillkommer under 

utvecklingsprocessen, förändrar den ursprungliga kravspecificeringen. I det följande kommer det alltså 

att redogöras för dessa riktlinjer och hur de hänger ihop med de stora förändringsområdena som GDPR 

kommer att innebära.        
 

Rätten att bli meddelad om intrång. Som Cavoukian (2010) menar är det - för att uppnå den 

säkerhetsstandard som sätts i och med Privacy by Design - viktigt med utförliga riskbedömningar och 

att strikt dokumentera alla säkerhetsrisker och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dessa. Rätten 

att bli meddelad om intrång är en rättighet som till viss del kan uppfyllas via organisationers existerande 

incident management-processer och som en följd av detta inte nödvändigtvis behöver resultera i att nya 

krav formuleras under kravspecificeringen. Säkerhetsincidenter som sker i Sverige kategoriseras i regel 

i tre olika nivåer. Incidenter på den första nivån behöver dokumenteras och registreras, men inte 

rapporteras. Incidenter som kategoriseras som nivå två behöver dokumenteras, registreras och 

rapporteras till datainspektionen.  
De incidenter som klassificeras som nivå tre anses vara extra allvarliga vilket innebär att alla berörda 

parter måste informeras och incidenten registreras, dokumenteras och rapporteras till datainspektionen. 
 
För att organisationer ska kunna leva upp till kravet att rapportera incidenter så måste kapaciteten att 

upptäcka och identifiera incidenter, så snabbt som möjligt, finnas. För att lyckas med detta är det mycket 

viktigt att nå ut med information till alla berörda inom organisationen om hur de ska gå tillväga för att 

identifiera incidenter och hur de ska agera, och via vilka kanaler de ska gå ifall en incident inträffar. 

Detta stämmer bra överens med det som Cavoukian (2010) menar är nyckeldelar för att säkerställa en 

hög nivå av säkerhet och integritet, alltså en stor grad av öppenhet och transparens. De mer konkreta 

krav som detta kan resultera i är krav som säkerställer att systemet i fråga klarar av att identifiera 

incidenter och larma ifall en sådan inträffar. Det måste även finnas stöd i systemet för att kunna spåra 

och samla in den data som behövs för att kunna dokumentera och registrera incidenten.  

 

Med tanke på att incidenter som klassificeras som nivå tre måste rapporteras till alla berörda parter, är 

det avgörande att t.ex., ett intrång kan spåras och att all den data som berörts av intrånget kan identifieras. 

Ovanstående förändringar kan resultera i följande riktlinjer som är viktiga att beakta under 

kravställningsarbetet;  
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• Vid ett eventuellt intrång där personuppgifter finns lagrade måste respektive datasubjekt bli 

meddelad om detta. Detta kan integreras i rådande incident management-procedurer och 

underlättas med förutbestämda rutiner, eller andra former av skyddsåtgärder.  

• System som behandlar personuppgifter bör ha omfattande säkerhetssystem för att identifiera 

eventuella intrång. 

 

Rätten till åtkomst. Denna rättighet kommer att innebära att många system kommer att behöva ses 

över. Detta på grund av att det måste säkerställas att det finns fullständig vetskap om var data sparas, 

om den finns i olika system, och om den hanteras av personuppgiftsbiträden eller i olika applikationer. 

Möjligheter till utdrag måste också identifieras och säkerställas, samt en gedigen kontroll och 

dokumentering av de behandlingar som utförs på en viss information. Precis som Cavoukian (2010) 

menar är det viktigt att användandet, retentionen och tillgängligheten hos personuppgiftsrelaterad 

information begränsas till de relevanta ändamål som kan kopplas till den enskilda individen, och för 

vilka denne gett sitt samtycke. För att säkerställa att system och applikationer klarar av att leva upp till 

detta samt spåra och hitta information på ett tillfredsställande sätt kommer nya krav att behöva 

formuleras. Dessa krav kommer att handla om att se till att data som förs in i, och genereras av, systemet 

kan spåras ordentligt, och att det finns åtkomst till denna. Även krav som fastslår att det ska förekomma 

automatiserad radering, specifika retentionsperioder där data raderas, anonymiseras eller 

pseudonymiseras, efter det att en viss tid passerat, kan bli aktuella. Detta stämmer väl överens med det 

som Cavoukian (2010) menar med påståendet att personuppgiftsrelaterad information bör behållas bara 

så länge som det är nödvändigt för att uppnå de uttalade ändamålen, och sedan raderas på ett säkert och 

kontrollerat sätt. Ovanstående förändringar kan resultera i följande riktlinjer som är viktiga för företag 

att beakta i sitt kravställningsarbete;  
 

• Rutiner för att se till att all relevant behandling som utförs på personuppgifter dokumenteras på 

ett adekvat sätt. 

• Fastslå rutiner och procedurer för hur information skall sparas och hur åtkomsten och 

tillgängligheten hos denna ska kunna säkerställas. 

• Om det finns data registrerad, både ny och gammal, måste det finnas välarbetade och säkra 

lösningar för att få fram all den data som finns lagrad. 

 

Rätten att bli glömd. Rätten att bli glömd kommer i huvudsak att påverka två områden. Först och 

främst kommer olika kravställningar behövas för att specificera hur information ska sökas fram och 

raderas. Procedurer för att automatisera processen med att pseudonymisera eller radera persondata, efter 

att en viss tid passerat, kan också komma att tas fram. Det andra området som i huvudsak kommer att 

påverkas är information relaterad till olika typer av lagligt reglerade avtal och data relaterad till lagar 

med dess medföljande krav, t.ex. räkenskapsinformation relaterad till bokföringslagen. Detta relaterar 

och stämmer väl överens med andemeningen i den princip inom Privacy by Design som Cavoukian 

(2010) åsyftar när denne fastslår att användandet, retentionen och tillgängligheten hos 

personuppgiftsrelaterad information bör begränsas till de relevanta ändamål som kan kopplas till den 

enskilda individen, och för vilka denne gett sitt samtycke, dock ej i de fall där det finns lagrum som 

säger annat. 

Anledningen till att data relaterad till avtal etc. kommer att vara centralt är att information som lagras i 

anslutning till avtal och liknande inte omgärdas av rätten att bli glömd. Denna typ av data är dock inte 

exkluderad från de principer om dataminimering som stipuleras av dataskyddsförordningen, vilket 

betyder att det inte går att spara vilken data som helst om en kund med åberopandet att det är data 

relaterad till ett visst avtal eller lagkrav.  

Detta stämmer bra med det som Cavoukian (2010) menar med dataminimering, det att; insamlandet av 

information som kan kopplas till en viss individ bör vara begränsat till ett strikt minimum, och på alla 

ställen, och i alla situationer, där det är möjligt bör identifierandet, observerandet, och länkbarheten hos 

personuppgiftsrelaterad information minimeras. Den konkreta påverkan som detta kan komma att ha 

inom systemutveckling och kravställning är att verksamma i högre grad kommer att behöva beakta, och 

analysera, vad som kan göras för att minimera mängden data som sparas och att den lagrade datan bär 
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relevans. Ovanstående förändringar kan resultera i följande riktlinjer som är viktiga för företag att beakta 

i sitt kravställningsarbete;  
 

• Det ska finnas möjlighet, att på datasubjektets begäran, radera personuppgifter relaterade till 

denne. 

• Iaktta generella principer för dataminimering och se till att den sparade datan är relevant till det 

ursprungliga syftet bakom behandlingen av datan.  

 

Dataportabilitet. Denna rättighet kommer att innebära en rad olika förändringar inom organisationer 

som hanterar och behandlar personuppgiftsrelaterad information. Detta eftersom GDPR stipulerar att 

information om individer skall på begäran av datasubjektet kunna skickas vidare till ex. konkurrenter. 

Således måste denna process vara möjlig för en individ att kräva och relativt enkel att genomföra. Då 

avtal eller andra former av medgivande kan vara svåra att vidarebefordra kommer det därför behöva ses 

över hur information skall kunna raderas och förmedlas vidare, utan att känslig data skickas vidare. En 

åtgärd som är enkel att identifiera är att redan befintliga applikationer måste ses över, detta eftersom att 

de är skapade utefter tidigare ställda krav, och till följd av detta, anpassade efter dåvarande 

dataskyddslagsstiftning. Uppfyllandet av denna rättighet relaterar till det som Cavoukian (2010) menar 

när denne talar om full funktionalitet. Det är enligt denne viktigt att inhysa alla legitima intressen och 

mål i funktionaliteten utan att säkerheten och integriteten blir eftersatt, det ska med andra ord tillämpas 

ett sorts “win-win”-manér. Hur detta skall lösas, i fråga om dataportabilitet, skulle kunna vara genom 

exempelvis en gemensam branschstandard där information kan förmedlas vidare genom exempelvis 

.csv-filer eller LATEX-filer. Att lämna över hela ansvaret att läsa in överflyttad personuppgiftsdata på 

konkurrenten skulle alltså inte vara förenligt med principerna i Privacy by Design. Ovanstående 

förändringar kan resultera i följande riktlinjer som är viktiga för företag att beakta i sitt 

kravställningsarbete;  

• Det ska gå att komma tid, hämta ut personuppgifter på ett tydligt och maskinläsbart format. 

• Se över om det finns en branschstandard för säker filöverföring som är läsbart i alla EU-länder. 

• Se över funktioner som möjliggör automatiserad radering, pseudonymisering samt 

anonymisering av personuppgifter i de fall då datasubjektet tar tillbaka sitt medgivande. 

 

Privacy by Design. Privacy by Design, som en del av lagstiftningen, kommer att innebära att en 

tydligare och mer omfattande dokumentation av vilka behandlingar det är som utförs på en viss 

information kommer behöva anammas. Som Cavoukian (2010) menar är Privacy by Design ett koncept 

som går ut på att integritetsskydd och säkerhet inkorporeras redan under designfasen, alltså att dessa 

aspekter är något som är allestädes närvarande ända från det initiala arbetet av utvecklingsprocessen. 

Detta kan mycket väl komma att få som effekt att behörighetsstrukturer behöver justeras och tydliggöras. 

Tydliga och väl specificerade behörighetsstrukturer kommer att vara centralt för att leva upp till det 

förhållningssätt som Privacy by Design konceptet innebär. En omställning till Privacy by Design 

kommer alltså att innebära förändrade behörighetsstrukturer för att minimera åtkomsten till data, och på 

så sätt minimera risken för att det sker dataläckage. Även procedurer för pseudonymisering och 

anonymisering kommer att bli centralt för att förstärka dataintegriteten i system redan från starten av 

utvecklingsarbetet. Införandet av Privacy by Design konceptet kommer alltså att innebära att företag, 

enligt lag, kommer att behöva tillämpa ett perspektiv som utgår ifrån att skydda individen och dennes 

information. Ovanstående förändringar kan resultera i följande riktlinjer som är viktiga för företag att 

beakta i sitt kravställningsarbete; 

 
• Vid utveckling av system som behandlar personuppgifter bör särskild iakttagelse tas beträffande 

behörigheten hos de individer som ska ha åtkomst till systemet. Dessa arbetsuppgifter samt 

behörighetsstrukturer bör kategoriseras utefter graden av känslighet hos berörd data. 

Tillgängligheten bör styras av informationens känslighetsgrad, tex, bör känslig data omgärdas 

av strikta behörighets- och tillgänglighetsbestämmelser och strukturer. 



35 
 

• Pseudonymisering och anonymisering av data för att säkerställa att behörighetsstrukturerna 

upprätthålls och att inte fel personer får tillgång till, och utför behandlingar på, 

personuppgiftsklassad data.  

 

Samtycke. Denna del i den nya datalagsskyddstiftningen kommer att innebära att tidigare 

samtyckesrutiner kommer att behövas ses över. Fram till att GDPR har trätt i kraft har samtycke kommit 

i uttryck genom bland annat att användaren har fått läsa en “Terms Of Use”, som i flera fall är lång och 

komplicerad text som användaren väldigt sällan läser igenom. Då en individ lämnar sitt samtycke är det 

då viktigt att individen förstår vilka rättigheter en organisation har, och vilken form av information som 

kan tänkas behövas sparas för det aktuella ändamålet. Därför kommer övergången till GDPR innebära 

att dessa formuleringar görs mer konkreta och lättlästa för det specifika ändamålet. Detta samtycke skall 

också utan hinder kunna dras tillbaka på begäran av individen. Det skall således vara lika enkelt att 

ångra sitt samtycke, som det är att gå med på det. Cavoukian (2010) menar att IT-arkitekter och 

utvecklare alltid bör ha ett användarperspektiv och fokusera på användarintegriteten i största möjliga 

mån, samt i kombination med en god användarvänlighet. Ett effektivt sätt att uppnå detta är att tillåta 

datasubjektet att spela en aktiv roll i utvecklingen. Således är användarmedverkan en viktig punkt att 

iakta vid en utvecklingsprocess. För att uppnå detta menar Cavoukian (2010) att samtycke är centralt. 

Med anledning av detta kommer det i arbetet med kravspecifikationer behövas undersökas hur detta kan 

skötas på bästa sätt och hur det slutligen skall kunna komma i uttryck gentemot datasubjektet. 

Ovanstående förändringar kan resultera i följande riktlinjer som är viktiga för företag att beakta i sitt 

kravställningsarbete;  
 

• Nya och befintliga hemsidor, applikationer och andra digitala artefakter som kräver registrering 

av personuppgifter måste visa vilka uppgifter som lagras, och till vilket ändamål. Detta skulle 

kunna lösas med ett digitalt avtal, likt “cookievarningar”. 

 

6.2 Datasubjektets rättigheter och dess påverkan på kravställning 

Från det intervjuunderlag som har samlats in har en rad olika frågor besvarats, bland annat, beträffande 

vilken inställning företag och organisationer har till GDPR och vilket förändringsarbete som kommer 

att vara nödvändigt för att anpassa organisationen till den nya lagstiftningen och således säkerhetsställa 

att ett fortsatt arbete med befintliga samt nya kunder sker lagenligt. Utöver detta har även frågor om hur 

detta kommer att påverka kravspecifikationen ställts. Baserat på den information som utvunnits ur 

intervjuerna, är det till viss del vanskligt att exakt förutsäga vad som kommer att ske, och vad det 

kommer att ha för påverkan på kravställning, på förhand. Detta på grund av att varje kravspecifikation 

är en unik handling, och kopplat till ett visst projekt med dess specifika förutsättningar, men även av 

anledningen att GDPRs praktiska och konkreta konsekvenser för specifika system ännu är relativt 

outforskat. Således är det svårt att säga exakt vad som kommer förändras då GDPR innehåller en rad 

olika punkter som kommer få olika effekter beroende på vad för typ av personuppgifter som skall lagras 

och vilken typ av system eller applikation det är frågan om. En intressant aspekt är att förändringarna i 

detaljnivå är oerhört stora, inte minst i jämförelse av vad som tidigare har varit ett krav. Personuppgifter 

har alltid varit något som varit ett känsligt ämne samt har behövts iakttas med omsorg då de skall sparas 

och behandlas. Den nya dataskyddsförordningen kommer alltså att komplettera de regler och lagar som 

fastslås i och med PUL, och dess bestämmelser kommer att vidare förstärka individens integritet och 

rättigheter i ärenden som berör dessa frågor. Chavoukian (2010) beskriver att inom begreppet Privacy 

by Design, som i sin tur kan kopplas till just GDPR är att personuppgifter och respektive registrerad 

skall ha särskilda rättigheter för att säkerhetsställa den personliga integriteten.  

 
Genom att analysera de förändringsområden för datasubjektets rättigheter, och de riktlinjer som 

beskrivits ovan, har vi kommit fram till ett antal generellt formulerade krav som ska utgöra en 

projicering av GDPRs påverkan på kravspecificering. Nedan kommer det att redogöras 

för dessa krav och förslag på tillhörande funktionalitet att presenteras. 
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Privacy by Design. Riktlinjerna för Privacy skulle kunna resultera i krav rörande tillgänglighet och 

mekanismer för att säkerställa behörigheten hos användarna. Detta skulle i huvudsak ta sig uttryck i krav 

som rör tillgängligheten hos data och användarnas behörighet, men som i sin tur är kopplat till 

funktionalitet rörande inloggningsfunktion och hur data presenteras för en given användare i systemet. 

Data som är personuppgiftsklassad och känslig, men som ändå behöver behandlas av personer som inte 

har den rätta behörigheten, skulle tex kunna skyddas med hjälp av procedurer för pseudonymisering och 

anonymisering. Detta skulle tex kunna tänkas resultera i krav så som dessa;  
 

• Personuppgiftsrelaterad data i systemet skall ha en säkerhetsklassning.  

• Personuppgiftsrelaterad data ska bara vara synlig och kunna behandlas av användare med 

motsvarande behörighetsklassning. 

• I de fall och instanser av systemet där personuppgiftsrelaterad data kan behöva behandlas av 

personer med otillräcklig behörighetsgrad skall uppgifterna pseudonymiseras eller 

anonymiseras.  

 

Funktionalitet: 

•  Funktion för att verifiera användarens behörighetsgrad. 

• Funktion för att informera användaren om vilka behörighetsstrukturer som finns på plats och 

hur de upprätthålls. 

 

Samtycke. De riktlinjer som går att finna under kategorin samtycke berör processen där datasubjektet 

ger sitt medgivande till att personuppgifter får bli lagrade och när de på dennes begäran ej längre får 

finnas kvar. En tänkbar lösning på detta är att samtycket lämnas och dras tillbaka via en funktion på 

webben eller med hjälp av en applikation. Denna funktion skulle kunna vara designad efter principen 

för hur cookievarningar ser ut på hemsidor eller applikationer där en notis varnar om att personuppgifter 

lagras. Ett rimligt antagande är att full funktionalitet på en hemsida eller applikation ej kan förväntas då 

datasubjektet ej vill gå med på villkoren. Nedan finner vi krav som eventuellt skulle behöva bejakas i 

utvecklande av en funktion likt ovanstående: 

• Funktion för att enkelt att lämna samtycke. 

• Funktion för att enkelt ta tillbaka ett samtycke. 

• Smidig lösning så att datasubjektet kan komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller 

motsvarande. 

• Personuppgiftsansvarig skall ha rätt åtkomst till rätt personuppgifter. 

 

Funktionalitet: 

• Funktion för att enkelt att lämna samtycke. 

• Funktion för att enkelt ta tillbaka ett samtycke. 

 
Rätten att bli meddelad om intrång. Riktlinjerna angående rätten att bli meddelad om intrång som 

formulerats ovan skulle kunna resultera i krav rörande hur information sparas, var den sparas, men 

framförallt hur data som berörts av ett intrång kan identifieras och spåras. Det handlar alltså i huvudsak 

om krav för att identifiera och skydda sig mot intrång. Detta skulle kunna resultera i krav så som: 

• Information som berörts vid ett intrång ska gå att identifiera. 

• Funktioner för att upptäcka och skydda systemet mot intrång. 

 

Funktionalitet: 

• Funktion för att meddela användaren. 
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Dataportabilitet. De övergripande bestämmelserna för dataportabilitet behandlar datasubjektets rätt till 

att få de egna personuppgifterna förmedlade vidare till en annan aktör. För att detta skall vara möjligt 

krävs det att en rad olika krav på överlämningen av persondata och lösningar för hur detta ska kunna 

ske smidigt. En ordentlig kravställning inom detta område är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. 

De krav som skule kunna uppstå som en följd av detta är bland annat: 

 
• Det ska gå att, inom rimlig tid, hämta ut personuppgifter på ett tydligt och maskinläsbart format. 

• Överlämning av personuppgifter till annan aktör bör gå inom rimligt tidsrymd. 

• Personuppgifter som lämnas ut skall kunna levereras i ett maskinläsbart format. 

• Personuppgifter som på begäran överförs till annan aktör skall omgående, alternativt inom 

förutbestämd retentionsperiod raderas, eller på annat sätt avidentifieras, ex. genom 

anonymisering eller pseudonymisering. 

 

Funktionalitet: 

• Funktion som meddelar användaren om dennes rättigheter inom detta område och hur denne 

ska gå tillväga för att utnyttja dessa. 

 
Rätten att bli glömd. Begreppet rätten att bli glömd behandlar situationen som uppstår då datasubjektet 

efter ha lämnat ett samtycke, sedan på begäran skall kunna få sina personuppgifter raderade eller 

avidentifierade. Det kan bli en utmaning att få detta att fungera smidigt i gamla databaser och system då 

gammal data ligger sparad men som egentligen inte fyller någon funktion. Därför är det viktigt att det 

finns en god dokumentation och gedigna procedurer som förenklar en sådan process då personuppgifter 

behöver uppsökas. Då datasubjektet kräver att bli glömd så finns det ett flertal krav som eventuellt skulle 

kunna uppstå: 
 

• Information raderas eller avidentifieras då samtycket dras tillbaka. 

• Om personuppgifter har hanterats olovligen så skall de raderas. 

• Personuppgifter kan ibland finnas hos samarbetspartners, dotterföretag osv. Då en radering 

utförs måste verksamheten omgående varsko berörda parter. 

 

Funktionalitet: 

•  Funktion som informerar användaren om dennes rättigheter inom detta område. 

• Funktion för att radera felaktigt eller olovligen behandlade personuppgifter. 

 
Rätten till åtkomst. Riktlinjerna för rätten till åtkomst skulle främst kunna resultera i icke funktionella 

krav rörande åtkomsten till data, dokumentering, och krav relaterade till hur information ska sparas. 

Detta för att säkerställa att datasubjektet, på begäran, ska kunna få sin personuppgiftsrelaterade data 

utlämnad. Krav som detta skulle kunna utmynna i är tex: 

 
• Åtkomst till all personuppgiftsrelaterad information skall säkerställas. 

• Adekvat dokumentering av behandling av personuppgifter skall vara möjlig. 

• Fastslå hur och var all information skall sparas.  

 

Funktionalitet: 

• Funktion som meddelar användaren om hur denne kan begära åtkomst till sin information. 

• Funktion för att dokumentera behandlingar som utförs på personuppgifter. 
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6.3 GDPRs inverkan på kravhantering inom agila miljöer 

Många företag och organisationer arbetar i dagsläget efter agila arbetsmetoder. Detta kan baserat på det 

som framgått av den genomförda studien utgöra ett problem när det kommer till att anpassa 

kravhantering och kravformulering efter de principer som utgör Privacy by Design och som således är 

en del av det nya dataskyddsdirektivet. De nya krav som kommer att behöva ställas i och med att GDPR 

träder i kraft riskerar att vara svåruppnåeliga inom ramarna för det som utgör en agil miljö. Gustavsson 

(2007) menar att agila arbetsmetoder bland annat går ut på att göra löpande leveranser samt att ge kunden 

möjlighet att ändra kraven vid varje leverans för att på så sätt prioritera den funktionalitet och de delar 

som denne anser viktigast, och ger mest nytta, i utvecklingsarbetet. Denne menar även att flexibilitet – 

möjligheten för kunden att göra förändringar under arbetets gång – är avgörande för att ett projekt, eller 

utvecklingsarbete, ska kunna få kallas agilt. 
 
Detta kan anses gå på tvärs med många av de principer som utgör Privacy by Design konceptet och 

som framledes kommer att behöva anammas i utvecklings- och designarbetet. Denna flexibilitet och 

möjlighet för kunden att göra förändringar under arbetets gång behöver dock inte nödvändigtvis stå i 

motsats till de principer som fastslås av Privacy by Design. Synen på de krav som rör säkerhet och 

integritet kommer dock att behöva bli rigidare och undantas från denna ”flexibilitet” för att säkerställa 

dessa krav efterlevs i alla lägen. Cavoukian (2010) menar att Privacy by Design innebär att säkerhet 

ses som en avgörande aspekt och bör införlivas i varje standard, protokoll och process som berör ett 

givet system och dess användare. Vidare menar denne att konceptet går ut på att applicera proaktiva 

och förebyggande åtgärder. Detta för att förutse och förebygga sådant som riskerar att skada systemet 

och dess säkerhet. För att lyckas med detta behövs omfattande och rigida säkerhets- och riskanalyser. 

Detta är något som kan visa sig vara svårförenligt med vissa delar av den agila filosofin, tex det att 

kunden ska kunna ändra kraven under arbetets gång och den flexibilitet som karaktäriserar prioriteten 

hos systemets och utvecklingsarbetets olika delar. 

 
För att uppnå den säkerhetsgrad som Privacy by Design kräver bör rimligtvis ett rigidare och strängare 

synsätt antas. Inom utvecklingsarbetet så måste perspektivet att skydda en viss individ och dennes 

information och integritet vara centralt. Cavoukian (2010) menar att det, för att uppnå detta, krävs att 

säkerheten blir en inbyggd del av designen och således utgör en essentiell komponent av 

kärnfunktionaliteten – alltså ingenting som präglas av någon vidare grad av flexibilitet eller kan vara 

föremål för omprioritering. Denne menar även att ett systemiskt och principfast angreppssätt för att 

införliva säkerheten i ett system bör antas, och att detta bör bygga på accepterade standarder och ramverk 

som kan utsättas för granskning. Alla förhållningssätt till informationshantering skall präglas av en 

noggrann strikthet i varje steg av design- och utvecklingsprocessen. Detta är alltså något som kan vara 

svårförenligt med principerna för agil utveckling.     
 
Eftersom företag och organisationer i ökad grad kommer att, i utvecklingsarbetet, behöva inta 

perspektivet att skydda individen och dennes information, blir det centralt att designa och utveckla 

system och applikationer utifrån givna säkerhetskrav. Det blir alltså säkerhetskraven som i ett sådant 

scenario utgör grunden i kravställningen. Detta, menar Cavoukian (2010), är inget som står i kontrast 

med att uppnå full funktionalitet i systemen, dock kan det vara svårförenligt med de agila 

utvecklingsmetodernas flexibla karaktär. Med tanke på att kravställningen och funktionaliteten i ett 

system, inom agila utvecklingsprocesser, är öppet för förändring kan det vara svårt att säkerställa att 

perspektivet att skydda individen och dennes information alltid står i fokus. Detta betyder dock inte att 

det är omöjligt att utgå från givna säkerhetskrav och samtidigt arbeta agilt, men det måste säkerställas 

att säkerhetskraven alltid prioriteras och aldrig får stryka på foten eller kompromissas med till fördel för 

något annat. 
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För att se till att systemet lever upp till de bestämmelser som förmedlas genom GDPR kan det därför 

vara underlättande att ha någon form av stöd som förenklar arbetet med att se till att alla förändringar, i 

kravställning och funktionalitet, som tillkommer under utvecklingsprocessen lever upp till kraven på 

säkerhet och integritet.  

De riktlinjer som tagits fram som resultat av den studie som genomförts i denna uppsats, tjänar alltså till 

att kontrollera detta, och skulle kunna utgöra ett verktyg och hjälpmedel i detta arbete. Dessa riktlinjer 

ska alltså kunna användas och underlätta inom, framför allt, agila projekt och utvecklingsmiljöer för att 

se till att de nya krav och funktioner som tillkommer lever upp till de bestämmelser som stipuleras i 

GDPR.             
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7.0 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras vad den utförda studien har kommit fram till och hur den knyter samman till 

det aktuella syftet samt frågeställningar som finns. I denna del presenteras även de riktlinjer vi har 

kommit fram till. Vidare ligger det även förslag till forskningsförslag inom ramen av likasinnade 

forskningsområde. 

De slutsatser som kan dras baserat på det resultat som presenterats i och med denna studie är att riktlinjer 

baserade på de utmaningar som det nya dataskyddsdirektivet utgör, för företag verksamma inom IT och 

systemutveckling, skulle kunna verka som ett stöd i kravställningsarbetet och bidra till att säkerställa att 

systemen utvecklas i enlighet med de krav som lagen ställer. De riktlinjer som kunnat identifieras i 

denna studie och som med fördel bör beaktas för att se till att utvecklingen sker i enlighet med GDPR 

berör främst områden som dataminimering, pseudonymisering, anonymisering, behörighetsstrukturer 

och att den data som lagras har fullständig spårbarhet och kontrollerad åtkomst. Utöver detta bör fokus 

ligga på att säkerställa en adekvat och utförlig dokumentation, upprätthållandet av tillgängliga och säkra 

kanaler för meddelande av samtycke samt tydliga och bestämda datastrukturer och bestämmelser om 

dataformat etc. Det har även inom ramarna för detta arbete formulerats exempel på hur krav baserade 

på de framtagna riktlinjerna skulle kunna ta sig konkreta uttryck i en kravspecifikation. Detta för att 

ytterligare belysa vad de nya lagkraven kan ha för påverkan på de krav som behöver ställas på system 

som utvecklas och vari huvudpunkterna i den förändrade kravställningen ligger.    
 

 

 

 

 



41 
 

         
                                                            

  



42 
 

 

           

 



43 
 

               

 

 

 

 

 

 



44 
 

Bilden nedan illustrerar en sammanställning av de krav och den funktionalitet som kan tänkas uppstå 

som en följd av de framtagna riktlinjerna. Kraven och funktionaliteten är generellt formulerade med 

anledning av att det inte är framtagna för ett visst system utan ska vara tillämpbara på många olika typer 

av system. Det är alltså upp till användaren/läsaren att modifiera kraven och funktionaliteten efter den 

kontext som denne utvecklar sitt system. Således har vi intagit ett mer övergripande perspektiv och 

avhållit oss från att gå in på en mer detaljerad nivå.  

 

 

       

Figur 4. Krav och funktionalitet.  
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Den utförda studien påvisar även att det i agila miljöer och under agila arbetsformer kan vara en extra 

utmaning att leva upp till de säkerhets- och integritetskrav som företagen åläggs i och med det nya 

dataskyddsdirektivet. Anledningen till att de rigida säkerhets- och integritetskraven som stipuleras i 

GDPR kan vara mer svåruppnåeliga i agila miljöer - jämfört med mer traditionella - är den flexibilitet 

och föränderlighet som präglar det agila arbetssättet. Föränderligheten leder till att ny funktionalitet, och 

därmed nya krav, tenderar att tillkomma under utvecklingsprocessen, vilket kan tänkas utgöra en risk 

för att det säkerhetsfokus som krävs för att leva upp till de krav som GDPR ställer riskerar att tappa sin 

centrala position i utvecklingsarbetet. För att underlätta tacklandet av denna utmaning och avhjälpa 

dylika missöden kan den uppsättning riktlinjer som framställts i och med denna studie utgöra ett 

hjälpmedel. En sådan samling riktlinjer skulle kunna fungera som ett verktyg för att säkerställa att 

säkerhetstänket och integritetsaspekterna är närvarande under hela utvecklingsarbetet även i en agil 

miljö.   

 

7.1 Förslag på fortsatta studier 
Under studiens gång identifierades en rad tänkvärda forskningsfrågor inom området GDPR som skulle 

kunna vidareutvecklas. Från de intervjuer som utfördes kunde det snabbt konstateras att det råder inga 

som helst tvivel om att det råder stor oklarhet beträffande avsaknaden av praxis ur ett juridiskt 

perspektiv. I själva verket kan denna reglering eventuellt bli svår för vissa organisationer att anpassa sig 

till och det finns en risk för misslyckande, inom den omedelbara framtiden, trots företags goda vilja. En 

identifierad punkt i GDPR är att den fokuserar på det faktum att organisationer och verksamheter måste 

anpassa sig efter denna nya lagstiftning och dess principer. Dock står det ej i klartext “hur” den skall 

agera rent praktiskt och tekniskt för att uppnå detta. Det råder således inga tvivel om att det saknas 

tekniska och procedurella specifikationer för att anpassa sig till denna omställning. En ytterligare 

svårighet beträffande den juridiska aspekten är att GDPR ej tar hänsyn till nationalitet, däremot tas det 

till hänsyn till den aktuella residensen. Problematiken här är att icke EU-medborgare i flera fall kommer 

att omfattas av GDPR då de är bosatta i ett EU-land under en viss period. Därtill har Facebook, Google 

och andra större företag servrar över hela världen, inte minst i Luleå där Facebook har en av sina servrar. 

En påtaglig svårighet är hur företagen skall urskilja vilka individer som har personuppgifter lagrade i 

deras databaser och därefter omfattas, eller inte omfattas av GDPR. I den juridiska kontexten är det 

således näst intill omöjligt, och oerhört resurskrävande för företagen att veta exakt vilken position varje 

individ är någonstans. För att kunna kräva en sådan funktion i varje applikation eller system för att just 

spåra individer i realtid kommer sannolikt inte bara bryta mot varje lands egna lagar. Detta lär således 

säkerligen bryta mot GDPR, men det är också ett hypotetiskt “moment 22” beträffande hur detta i sådant 

fall skulle hanteras. Således skulle vidare forskning inom detta området var ett aktuellt ämne att 

undersöka. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide            

Intervjufrågor 

 

1. Vilken roll har du inom organisationen? 
 

2. Den 25e Maj detta år kommer GDPR att träda i kraft inom hela EU. Hur känner ni er inför detta 

och hur pass förberedda är ni? 

 
• Hur har förändringsprocessen sett ut hos er sedan direktivet gjordes officiellt för 

offentligheten? 

• Och därtill, hur har detta förmedlas internt gentemot personal, men också era kunder? 

 
3. Som ni vet så är kravspecifikationen en viktig del inom arbetet inom system - och 

tjänsteutveckling. Hur kommer arbetet med kravspecifikationer förändras, då regleringar om 

hårdare krav på behandlingen av personuppgifter och datasubjektens integritet kommer att träda 

i kraft? 

 
4. I och med GDPR kommer det att bli obligatoriskt att, i de fall ett dataintrång riskerar att skada 

individens rättigheter och friheter, meddela myndigheterna om intrånget inom 72 timmar från 

och med upptäckten, och utöver detta även meddela de berörda kunderna utan onödigt uppskov. 

Hur tror du att detta krav kan bemötas och hur kan det tänkas ta sig konkreta uttryck i de berörda 

systemen, samt de processer och procedurer som omgärdar dessa? 

 

5. Den nya dataskyddsförordningen fastslår även datasubjektets rätt till att erhålla ett utdrag, på ett 

elektroniskt format, av de personuppgifter som finns lagrade. Detta innefattar även rätten att 

utkräva besked om huruvida personuppgifter rörande subjektet i fråga är under behandling, var, 

och i vilket syfte. Hur påverkar detta sättet på vilket ni lagrar information och transparensen i 

dessa förfaranden? 

 
• Och hur tror du att detta kan komma att påverka hur era kunder lagrar och hanterar sin 

information? 

 
6. Rättigheten till att bli glömd bemäktigar datasubjektet befogenheten att utkräva, av den 

personuppgiftsansvarige, att all den personuppgiftsrelaterade data som finns lagrad om denne 

raderas - en rättighet som även sträcker sig till tredjeparter. Villkoren för radering inkluderar 

även data som inte längre är relevant till det ursprungliga syftet bakom behandlingen, eller det 

att data subjektet drar tillbaka sitt samtycke. Denna rättighet kräver även att den 

personuppgiftsansvarige gör en avvägning mellan subjektets rättigheter och allmänhetens 

intresse av att denna data finns tillgänglig när begäran av detta slag beaktas. Hur kan detta 

påverka era kunders informationshantering och hur kan det komma att ta sig uttryck på de krav 

som ställs på de system som ni utvecklar å deras vägnar? 

 
7. I och med GDPR så introduceras konceptet dataportabilitet, med vilket det menas att 

datasubjektet har rätten att hämta ut personuppgiftsrelaterad data som berör dem på ett vanligt 

använt och maskinläsbart format. Dataportabilitet medför även datasubjektets rätt till att 

överföra data till en annan aktör. Vad tror du att rätten till att begära att sin 

personuppgiftsrelaterade data flyttas till en annan aktör ställer för krav på systemen och de sätt 

på vilket information hanteras och lagras? 
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8. När GDPR träder i kraft kommer Privacy by Design att bli en del av det juridiska ramverket. 

Detta betyder att dataskydd- och säkerhet kommer att behöva beaktas fullt ut redan i själva 

designandet av system och att principer för dataminimering och begränsning av åtkomst iakttas. 

Hur kommer detta förändra det sätt på vilket era kunder kommer behöva förhålla sig till den 

information som hanteras och vad kommer de ställa för nya krav på deras system och 

arbetsmetoder? (Även era arbetsmetoder?) 

 

 
 

 


