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Sammanfattning 

General Data Protection Regulation (GDPR), i Sverige kallad dataskyddsförordningen, har sin 

upprinnelse i EU:s lagstiftning. EU-kommissionen presenterade 2012 förslag till nya regler för 

dataskydd och personuppgiftsbehandling efter att bister i det gamla direktivet om behandling 

av personuppgifter upptäckts. Den nya förordningen, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den 

snabba tekniska utvecklingen i dagens samhälle har förändrat våra vanor och beteenden jämfört 

med 1998 – då den tidigare personuppgiftslagen trädde i kraft. Tekniken har gjort det enklare 

att konsumera varor och tjänster från andra länder, vilket i sin tur medför att även våra person-

uppgifter sprids och lagras utanför Sveriges gränser i högre utsträckning. EU:s syfte med den 

nya dataskyddsförordningen, GDPR, var att skapa en enhetlig lagstiftning för hanteringen av 

dessa personuppgifter i de olika medlemsländerna – och därigenom underlätta det fria flödet av 

varor och tjänster på EU:s inre marknad; informationen skulle kunna flöda fritt mellan med-

lemsländerna. En viktig aspekt i arbetet med GDPR var tillkomsten av vissa rekvisit, exempel-

vis kravet på laglig grund, som ska vara uppfyllda vid behandling av personuppgifter av företag, 

organisationer och myndigheter och andra offentliga organ. För att besvara syftet och fråge-

ställningen ”Hur har Sveriges SMF-företagare upplevt införandet av GDPR?” har en rättsdog-

matisk metod använts. Dessutom har en kvalitativ- och kvantitativ metod använts genom fråge-

formulär och intervjuer i syfte att ytterligare ge klarhet i frågan. Undersökningen visade på att 

företagare i första hand använt sig av utbildningar, konsulter eller checklistor på internet för att 

tillgodogöra sig kunskap om GDPR. Genom intervjun med chefjuristen på Företagarna, Sveri-

ges största sammanslutning av företagare, framkom det att många företagare upplever GDPR 

som svårt och otydligt, framförallt rörande personuppgiftsbiträdesavtal; när dessa ska applice-

ras och inte. Både i undersökningen, intervjuerna och flertalet nyhetsartiklar framgick det att 

förordningen är så pass ny att det kommer dröja innan Sveriges SMF-företagare till fullo satt 

sig i den, och efterlever förordningen. Det är trots allt ett arbete som ska fortlöpa även framle-

des; företagarna kan inte slå sig till ro eller nöja sig med att enbart ha infört GDPR i verksam-

heten.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle går teknikutveckling oerhört snabbt, vilket medför att lagstiftningen har svårt 

att hänga med. Människors beteenden har förändrats i takt med utvecklingen och vi konsumerar 

inte längre bara i fysiska butiker och det egna landet, utan förväntar oss möjligheten att konsu-

mera produkter och tjänster även från andra länder – allt genom ett knapptryck via mobilen, 

datorn eller surfplattan.1 Vi påverkas även av sociala medier och den ständiga tillgången till 

information via internet och nyheter från hela världen i realtid. Dessa beteendeförändringar 

leder till att vi i högre grad sprider våra personuppgifter, vilket kan öka risken för identitets-

stölder, bedrägerier med mera – om inte personuppgifterna behandlas och lagras på ett säkert 

och ansvarsfullt sätt. Detta har inneburit nya typer av juridiska frågor, så som exempelvis ”vem 

som äger en personuppgift?”. EU-kommissionen tillsatte en oberoende utredning, Artikel 29-

gruppen, med uppdraget att undersöka, och komma med förslag på, hur personuppgifter skulle 

kunna flöda fritt inom EU utan att riskera den personliga integriteten. Detta resulterade senare 

i förordningen GDPR.  

 

Allt detta har givetvis fått stora konsekvenser för SMF-företag inom EU. Bortsett från en del 

checklistor på internet upplever SMF-företagarna att det inte finns tillräckligt klara riktlinjer 

kring vad som krävs för att uppfylla reglerna i GDPR. Företagen har varit tvungna att analysera 

hur de registrerar, lagrar och behandlar personuppgifter, och många har varit tvungna att börja 

om från grunden med frågor som – vad, hur och varför olika personuppgifter inhämtas från 

kunder, anställda och leverantörer. 

 

1.1  Syfte 

Uppsatsens syfte har varit att fokusera på hur företagare i små- och medelstora företag (SMF-

företag) upplevt införandet av GDRP och dess konsekvenser. Vidare var syftet att undersöka 

hur rådgivningen skett från jurister som arbetat med att stötta dessa företag och organisationer 

vid införandet av GDPR i verksamheten. Uppsatsen har utgått både från svensk- och europeisk 

lagstiftning rörande dataskydd. 

 

Frågeställningar:  

• Hur har Sveriges SMF-företagare upplevt införandet av GDPR?  

- Hur mycket administration tycker SMF-företagare att införandet har inneburit? 

- Vilka andra svårigheter har SMF-företagare upplevt i och med införandet av GDPR? 

 

1.2  Metod och material 

För att studera lagstiftningen, förarbeten, doktrin och GDPR har en rättsdogmatisk metod an-

vänts.2 Avsaknaden av praxis på området har inneburit att mycket av informationen som be-

handlats i uppsatsen har utgått från gällande lagstiftning, tidnings- och debattartiklar, litteratur-

studier, statistiska undersökningar och intervjuer för att få en bättre överblick över införandet 

av GDPR. Informationsinsamling har primärt skett genom så kallade ”desk research” eller 

skrivbordsforskning. För att besvara frågeställningarna i denna uppsats har även en kvantitativ 

undersökning genomförts; som sedan övergick till kvalitativ metod på grund av låg svarsfre-

kvens vid enkätundersökningen. Den kvalitativa metoden genomfördes via halvstrukturerade 

intervjuer av en företagare och chefjuristen på Företagarna Sverige. Juristen på Företagarna har 

varit handledare under arbetets gång och denne har arbetat mycket med GDPR och medlems-

rådgivning när det kommer till frågor om GDPR.

                                                      
1 Wendelby, M. & Wetterberg, D. Dataskyddsförordningen GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 35. 
2 Korling. F. & Zamboni. M., Juridisk metodlära s. 21. 
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Uppsatsen baseras på hermeneutisk grund, det vill säga den forskningsmetod som fokuserar på 

förståelse och tolkning och där meningen endast kan förstås av helheten. Denna metod används 

främst inom human- och samhällsvetenskapliga forskningsområden, då det insamlade materi-

alet för uppsatsen ständigt har förändrats och gjort att en djupare förståelse har infallit.3 Enkä-

ten, som innehöll fyra öppna frågor fick extremt låg svarsfrekvens. Därför valdes en komplet-

terande metod då halvstrukturerade intervjuer genomfördes med de företag som valde att svara 

på enkäten. Frågorna som ställdes till juristen hos Företagarna utgick från frågeställning om hur 

SMF-företagare har upplevt GDPR, samt hur medlemsrådgivningen angående införandet av 

GDPR skett gentemot deras medlemmar bestående av företagare.  

 

Den kvantitativa delen av undersökningen gjordes via ett frågeformulär inriktat mot SMF-fö-

retag i Piteå och Luleå. Formuläret skickades till tio företag på respektive ort. Definitionen av 

SMF-företag framgick på ”ekonomifakta.se” och urvalet av företag till undersökningen identi-

fierades genom ”allabolag.se” och sökorden Piteå och Luleå filtrerade på aktiebolag i spannen 

20 – 49 samt 50 – 99 anställda. Utifrån dessa kriterier framkom en lista på 87 företag med 20 – 

49 anställda och 33 företag med 50 – 99 anställda i Luleå, samt 51 företag med 20 – 49 anställda 

och 15 bolag med 50 – 99 anställda i Piteå. Företag i en koncern, samt de utan hemsida eller e-

post, valdes bort. Det slutliga urvalet blev fem små- och fem medelstora företag i respektive 

kommun. Urvalet resulterade i att företag från flera olika branscher ingick i undersökningen. 

 

De kompletterande intervjuerna genomfördes antingen via telefon eller personliga möten. In-

tervjun med chefjuristen hos Företagarna genomfördes via telefon och behandlade i huvudsak 

två frågor, medan intervjun med företaget skedde i halvstrukturerad form via ett personligt möte 

och frågorna baserades på svaren som inkommit från frågeformuläret.  

 

1.2.1 Reliabilitet, validitet, empiri och bias 

Kvalitativ forskning handlar om att på ett pålitligt och begripligt sätt beskriva hur en informat-

ionsinsamling skett,4 samt att säkerställa att det som mäts är det som var avsett att mätas.5 Det 

finns risk för felaktigheter i vetenskapliga resultat på grund av systematiska fel i en forsknings-

process, exempelvis via ett för litet underlag.6 På grund av enkätens låga svarsfrekvens och ett 

begränsat antal informanter har enkätsvaren och intervjuerna kompletterats med ytterligare data 

från undersökningar genomförda av Tillväxtverket, Datainspektionen, Deloitte och Visma. 

Slutledningarna i uppsatsen baseras således på Empiri; vetenskapliga studier av verkligheten. 

 

1.3  Disposition 

Uppsatsen har utgått från gällande rätt samt bakgrunden till GDPR (2). För att sedan övergå till 

vad GDPR innebär för svenska SMF-företag (3). Därefter övergå till en redogörelse av inter-

vjuernas resultat (4). Till sist analyseras och diskuteras det som har framkommit i de tidigare 

kapitlen (5).

                                                      
3 Nationalencyklopedin. Hermeneutik  
4 Nationalencyklopedin. Reliabilitet  
5 Nationalencyklopedin. Validitet  
6 Nationalencyklopedin. Bias  



3 

 

2. Bakgrund till GDPR 
Genom Sveriges medlemskap i EU är vi bundna av förordningen; reglerna i GDPR blir således 

direkt gällande i alla medlemsländer utan egentligt behov av att inkorporeras eller transformeras 

till nationella rättsregler. Förordningen ska vara lika för alla och får alltså inte lagstiftas sämre 

än vad som följer av förordningen, däremot får varje medlemsland lagstifta till det bättre.7 Euro-

parådet antog 1950 den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna.8 Individens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv 

är en av dessa rättigheter. En person ska inte behövas utsättas för godtyckliga eller olagliga 

inskränkningar i sitt privatliv. I de grundläggande rättigheterna har EU-parlamentet, rådet och 

kommissionen antagit ett stadgande om rätten till skydd för personuppgifter; dessa rättigheter 

beskrivs i artikel 8,9 samt i artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF).10 

 

Dataskyddsförordningen i Sverige är kompletterande till Europaparlamentets och rådets för-

ordning 2016/679 om skydd för fysiska personers med avseende på behandling av personupp-

gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.11 I och med den nya förordningen från EU 

föreslår regeringen att personuppgiftlagen ska upphävas och att en ny lag med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs, samt att vissa bestämmelser i offentlig-

hets- och sekretesslagen ska ändras.12 Det nya lagförslaget kommer att förtydliga vilka förut-

sättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen. I förslaget före-

slår regeringen att ett barn som minst är 13 år ska kunna samtycka till behandling av person-

uppgifter. I förslaget till den nya lagen kommer innehålla vissa bestämmelser om begränsning 

av de registrerades rättigheter.13 Den nya förordningen och lagen ska inte tillämpas om det 

skulle strida antingen mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. 

 

I vår grundlag har vi ett grundskydd för vår personliga integritet, vilket är utöver det skyddet 

som finns i lagar eller andra föreskrifter.14 Genom regeringsformen ska den offentliga makten 

utövas med respekt för den enskildas människans frihet, skydd mot betydande intrång av den 

personliga integriteten även om det sker via samtycke och att det innebär en övervakning eller 

en kartläggning av den enskildes personliga förhållande.15 En begräsning av skyddet som finns 

i regeringsformen får ske endast via lag och endast för att tillgodose ändamålet och att det är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle, begräsningen får aldrig ske på grund av politiskt, reli-

giöst, kulturellt eller annan sådan åskådning, ej heller gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet.16 Genom den nya dataskyddsförordningen och dataskyddslagen får vi 

människor ett sådant skydd, och ett starkt sådant. Organisationer som tar genvägar eller be-

handlar personuppgifter illa kan drabbas av sanktionsavgifter.17

                                                      
7 Bernitz, U & Kjellgren, A. Europarättens grunder s. 55. 
8 Förordningar (europaparlamentets och rådets förordningar 2016/679). 
9 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/C 83/02. 
10 EUF 2012/C 326/01. 
11 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 1 kap. 1 §. 
12 Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag. 
13 Wendelby. s. 32. 
14 Regeringsformen 2 kap. 6§. 
15 Wendelby. s. 31. 
16 Datainspektionen, Så hänger lagarna ihop. 
17 Wendelby. s. 32. 
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General Data Protection Regulation eller GDPR som den förkortas18 är en förordning från Euro-

peiska Unionen. Ambitionen är att alla EU:s länder ska ha en enhetlig lag när det kommer till 

hanteringen av personuppgifter. Efter att alla länder har arbetat den generella lagstiftningen 

enligt förordningen, har dessa möjlighet att anpassa ”GDPR”, via tillägg, för att sammanväva 

denna med landets övriga lagstiftning.19 GDPR eller dataskyddsförordningen har kommit i en 

tid då teknikutvecklingen går framåt i allt snabbare takt; mobiltelefonernas ständiga uppkopp-

ling och tillgång till internet, sociala medier, underhållning, kartor med mera – listan kan göras 

lång.20 Den nya dataskyddsförordningen syftar till att individer får ett starkare skydd och re-

spekt för sin integritet, samt en större makt över sina personuppgifter och att själva välja hur 

dessa ska få hanteras och för vilka ändamål.21 För att säkerställa regelsystemets efterlevnad har 

EU infört kraftfulla sanktioner för dem som bryter mot bestämmelserna i dataskyddsförord-

ningen, vilket kan fungera som en piska. Motsatsen, EU:s morot, är tänkt att vara de tydligare 

gemensamma spelreglerna som genomsyrar alla länder inom EU och förväntas underlätta det 

fria flödet av personuppgifter inom unionen. Företag och organisationer inom EU behöver då 

inte längre oroa sig för nationella särregler – vilket kan förväntas gynna den fria handeln. Om 

organisationer tar kravet på allvar, och verkligen arbetar med en ansvarsfull personuppgifts-

hantering, kan detta även leda till andra positiva effekter – så som exempelvis att kunderna kan 

känna sig nöjdare och tryggare samt att personal kan uppleva effektivare arbetssätt.22 

 

2.1.1 Vad är en personuppgift? 

Begreppet personuppgifter är ett brett och stort område som fångar upp många typer av uppgif-

ter som kan användas för att identifiera en levande person. En person är identifierbar om denne 

kan identifieras direkt eller indirekt, men framförallt genom hänvisning till ett identifikations-

nummer eller andra faktorer som är specifika för den enskilda personens ekonomiska-, kultu-

rella- eller sociala identitet.23 Personuppgifter innefattar inte bara namn och kundnummer utan 

kan också vara exempelvis bilder, röst, registreringsnummer för fordon, lägenhetsnummer, 

uppgifter om part i ett tvistemål, brottsmål med mera. För att kunna koppla bild- eller ljudupp-

gifter till fysiska personer är förutsättningarna att det direkt eller indirekt ska vara möjligt att 

identifiera vem dessa uppgifter tillhör.24 Personuppgifter kan vara av både subjektiv och objek-

tiv karaktär; läkares diagnos av hälsoläget hos en patient eller en banks bedömning av en per-

sons kreditvärdighet kan vara exempel på subjektiva uppgifter. I Sverige är det enklaste sättet 

att identifiera en person via antingen person- eller samordningsnummer, som båda kan kopplas 

till fysiska personer. Ett samordningsnummer är till för att myndigheter och andra samhälls-

funktioner ska ha en chans att kunna identifiera personer även om dessa inte är folkbokförda i 

Sverige. Att använda sig av personnummer är så pass utbrett att det inte anses vara särskilt 

kontroversiellt i Sverige, tillskillnad från många andra länder där sådana metoder med nation-

ella identifieringsuppgifter inte är tillåtna. Förordningstexten speglar detta genom att göra det 

möjligt för medlemsstaterna att införa särskilda villkor för behandling av nationella identifie-

ringsuppgifter, så som exempelvis personnummer.25 Till den svenska dataskyddslagen, som 

ännu ej är fastställd, har det kommit förslag om att uppgifter som personnummer eller sams-

ordningsnummer får behandlas utan samtycke – men endast när det är klart motiverat med hän-

syn till ändamålet för behandlingen samt vikten av en säker identifiering av personen. Det är

                                                      
18 Wendelby. s. 11.  
19 Wendelby. s. 25. 
20 Wendelby. s. 11. 
21 Wendelby. s. 11, 12. 
22 Wendelby. s. 12. 
23 Datainspektionen, Vägledning för dig som har företag. 
24 Wendelby. s. 36. 
25 Wendelby. s. 37. 
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viktigt att vara noga med detta då det är kopplat till den högsta sanktionsnivån, i och med att 

det gäller reglerna om nationella identifikationsnummer.26 

 

Anonymiserade personuppgifter, sådana som är krypterade, oläsliga eller på annat sätt utfor-

made så att dessa inte kan användas för att identifiera en specifik individ, ska inte anses utgöra 

personuppgifter – förutsatt att det inte är möjligt att återskapa informationen för att identifiera 

personen.27 En korrekt utförd anonymiserad uppgift anses därför sluta vara en personuppgift – 

då den inte längre kan användas för att identifiera personen i fråga.28 

 

Personer som ännu inte är födda eller som avlidit anses inte omfattas av dataskyddsförord-

ningen, då den enbart gäller för levande personer.29 Juridiska personer omfattas inte heller av 

huvudregeln om definitionen av personuppgifter, även om den juridiska personen ägs av en 

eller flera fysiska personer eller går under en benämning som innefattar ett personnamn.30 

 

2.1.2 Känsliga personuppgifter 

I förordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Det 

som menas med känsliga personuppgifter är tillexempel etniskt ursprung, politisk-, religiös- 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar, behandling av genetiska- eller bio-

metriska uppgifter, information om hälsa eller en persons sexualliv eller sexuella läggning. Allt 

detta utgör exempel på känsliga personuppgifter.31 En nyhet i GDPR är att genetisk information 

anses utgöra personuppgifter, då man via en persons arvsanlag kan koppla denna information 

till flera andra personer med hjälp av dagens teknik. Hantering av känsliga personuppgifter är 

komplext – då huvudregeln är att behandling inte är tillåten.32 Artikel 9 i dataskyddsförord-

ningen påvisar väldigt tydligt att det är förbjudet med behandling av känsliga personuppgifter, 

såvida inte något av undantagen i andra punkten i artikel 9 uppfylls; exempelvis att det finns 

ett uttryckligt samtycke.33 En verksamhet måste kunna visa att dem har övertygande skäl till att 

registrera sådana uppgifter, och att dessa skyddas extra väl från att obehöriga kan få tillgång till 

uppgifterna.34 

  

2.1.3 Grundläggande principer 

I dataskyddsförordningen finns det ett antal grundläggande principer som skulle kunna sägas 

vara kärnan i förordningen. Dessa principer gäller för all personuppgiftsbehandling, och det är 

viktigt för både den personuppgiftsansvarige och för företagaren själv att förstå och tillämpa 

principerna. Nedan beskrivs principerna i korthet: 

1. Laglighet, korrekthet och öppenhet: All personuppgiftbehandling ska ske på rättslig 

grund. Det finns sex rättsliga grunder i dataskyddsförordningen och minst en av dessa 

ska vara uppfylld (dessa återfinns under 2.1.4 Behandling av personuppgifter). Behand-

lingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och proportionerlig i förhål-

lande till de registrerades rättigheter. Det ska vara klart och tydligt för de registrerade 

hur företaget behandlar deras personuppgifter.

                                                      
26 Wendelby. s. 37, 38. 
27 Wendelby. s. 38, 39. 
28 Wendelby. s. 40, 41. 
29 Wendelby. s. 38. 
30 Wendelby. s. 38. 
31 Datainspektionen, Vägledningar för dig som har företag. 
32 Wendelby. s. 41. 
33 Datainspektionen. Dataskyddsförordningen – lagar och regler: dataskyddsförordningen fulltext.  
34 Datainspektionen, Vägledningar för dig som har företag. 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-har-foretag/
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2. Ändamålsbegräsning: Företaget får bara samla in personuppgifter för särskilda, ut-

tryckligen angivna och berättiga ändamål. Ändamålen ska vara specifika och konkreta 

och den registrerade ska känna till varför företaget behandlar dennes personuppgifter. 

Ändamålet för personuppgiftsbehandlingen ska finnas dokumenterat hos bolaget. 

3. Uppgiftsminimering: Personuppgifter ska behandlas adekvat, relevant och inte i för 

omfattande till förhållandet till ändamålet. Företaget ska aldrig behandla mer person-

uppgifter än vad som behövs för ändamålet.  

4. Riktighet: De personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om nödvändigt upp-

daterade. Om personuppgifterna inte stämmer ska företaget rätta eller radera dem. Det 

är viktigt att det finns rutiner på plats för att kunna korrigera och ta bort oriktiga per-

sonuppgifter.  

5. Lagringsminimering: Företaget får bara spar personuppgifter så länge de behövs för 

ändamålet. När en personuppgift ej längre behövs ska denna antingen raderas eller avi-

dentifieras. Organisationer bör införa rutiner för att kontinuerligt hantera detta. Det finns 

däremot situationer då företaget måste spara handlingar med personuppgifter även när 

bolaget inte längre behöver dessa i den operativa verksamheten, exempelvis för att upp-

fylla andra lagkrav så som vid bokföring. Ett företag kan arkivera personuppgifter även 

efter att det ursprungliga ändamålet blivit inaktuellt, om det kan anses utgöra arkivän-

damål av allmänt intresse, vetenskaplig eller historiska forskningsändamål eller statist-

iska ändamål.  

6. Integritet och konfidentialitet: När företaget behandlar personuppgifter måste uppgif-

terna skyddas på ett adekvat sätt, exempelvis genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder 

för att säkerställa att ingen obehörig kan få åtkomst till uppgifterna. Företaget måste 

även tillse att inga personuppgifter förstörs eller förloras via, exempelvis olyckshändel-

ser. Exempel på säkerhetsåtgärder: brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säker-

hetskopiering, anti-virus-skydd och interna rutiner som instruktioner och riktlinjer.   

7. Ansvarsskyldighet: Företaget ansvarar för att följa de grundläggande principerna om 

personuppgiftsbehandling, och visa hur och på vilket sätt företaget följer dessa. Exem-

pel hur detta tillämpas kan vara att företaget lämnar tydlig information till kunderna 

över hur de för register och dokumenterar de personuppgifter som behandlas hos före-

taget. 

För att se om företaget lever upp till grundprinciperna finns checklistor framtagna hos bland 

annat datainspektionen.35 

 

Behandling av personuppgifter 

Vid all behandling av personuppgifter inom europeiska unionen blir dataskyddförordningen 

tillämplig, då förordningen visar på att all behandling av personuppgifter måste vila på en laglig 

grund och enbart får ske under omständigheter som särskilt anges i lagstiftningen. Detta gäller 

såväl företag som myndigheter och andra offentliga organ. Några exempel på dessa lagliga 

grunder finns nedan.36  

• Samtycke från den registrerade – godkänt till att hens personuppgifter får behandlas 

för ett eller flera specifika ändamål. 

• Avtal – ett avtal ska kunna fullgöras, viket den registrerade är part i eller för att vidta 

andra åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås. 

• Intresseavvägning – personuppgifter får behandlas utan samtycke om den personupp-

giftsansvariges intressen väger tynger än den registrerades.

                                                      
35 Datainspektionen, Lag och regler – grundläggande principer. 
36 Wendelby. s. 45. 
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• Rättslig förpliktelse – att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personupp-

giftsansvarige. 

• Grundläggande intresse – skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den 

registrerade exempelvis om en person är medvetslös och inte kan ge sitt samtycke. 

• Myndighetsutövning och uppgifter om allmänt intresse – ändamål som rör den per-

sonuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.37 

  

Hela dataskyddsförordningen omfattar i princip all behandling av personuppgifter, både sådant 

som sker i företag, föreningar, myndigheter och inom kommuner. Det finns däremot undantag: 

personuppgiftsbehandling som sker av en privatperson för rent personligt bruk samt person-

uppgiftsbehandling som sker i verksamheter som inte omfattas av dataskyddsförordningen så 

som exempelvis inom totalförsvaret eller brottsbekämpning.38 

 

Dataskyddsförordningen gäller för personuppgiftsansvariga som är etablerade inom EU, men 

kan även gälla för personuppgiftsansvariga som är etablerade utanför EU i vissa fall – tillex-

empel när dem behandlar personuppgifter i samband med att de erbjuder varor och tjänster till 

personer inom unionen.39 I stora drag är denna reglering, kraven på laglig grund, i dataskydds-

förordningen en motsvarighet till personuppgiftslagen 10 §. Det finns dock skillnader; exem-

pelvis i en tolkning som Dataskyddsutredningen gjort är det inte tillåtet för myndigheter att 

behandla personuppgifter med stöd av den lagliga grunden som utgår från en avvägning mellan 

den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och den registrerades rättigheter och intres-

sen. Denna möjlighet kvarstår däremot hos andra organisationer när dem behandlar personupp-

gifter. Det finns en anledning till denna ändring, nämligen att styrkeförhållandet mellan stat, 

kommun och en privat individ anses vara för stort, och skulle innebära ett ännu större övertag 

om de kan göra skönsmässiga bedömningar med ett berättigat intresse som laglig grund.40 I 

utredningen anger man också att samtycke, som laglig grund, av samma skäl inte kan användas 

av den offentliga sektorn. Utredningen bedömer emellertid att allmänt intresse som laglig grund 

får en kompenserande effekt. Det finns alltså olika förutsättningar för privat och offentlig sektor 

att använda sig av olika lagliga grunder. Detta har Dataskyddsutredningen tagit hänsyn till och 

gör flera intressanta bedömningar av när privat respektive offentlig sektor kan använda olika 

lagliga grunder.41 

 

För SMF-företag ges nedan tre exempel på personuppgiftsbehandling med hänvisning till olika 

lagliga grunder: 

 

1. En kund kontaktar ett företag som säljer byggsatser till garage och vill köpa ett sådant. 

För att företaget ska kunna sluta ett avtal, och ha möjlighet att uppfylla avtalet, måste 

kunden ge samtycke till behandling av vissa personuppgifter – exempelvis leveransa-

dress för byggnaden och postadress för fakturan. Däremot får företaget inte använda sig 

av personuppgifterna i annat ändamål än att uppfylla avtalet. Laglig grund: Avtal och 

samtycke.42 

2. En företagare kan utrusta sina bilar med en speciell GPS-utrustning, för att enklare 

kunna redovisa körjournaler till Skatteverket – det finns alltså stöd i lagstiftning för 

                                                      
37 Wendelby. s. 45. 
38 Wendelby. s. 45. 
39 Wendelby. s. 45, 46. 
40 Wendelby. s. 45. 
41 Wendelby. s. 47. 
42 Datainspektionen, Vägledningar för dig som har företag. 
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inhämtningen av själva ”kör-datan”. Företagaren får däremot inte inhämta sådana upp-

gifter, eller installera sådan utrustning i bilarna, för att kontrollera exempelvis hur långa 

raster de anställda tar. Laglig grund: Myndighetsutövning.43 

3. Många SMF-företagare som inte arbetar mot privata kunder, utan enbart mot andra fö-

retag, har en uppfattning av att de inte påverkas av GDRP; vilket skulle kunna vara sant 

om dessa inte hade några anställda. Om företagaren däremot har anställda kommer det 

krävas behandling av personuppgifter – exempelvis vid utbetalning av lön. Laglig 

grund: Samtycke och myndighetsutövning.44 

 
2.1.4 Inhämtande av samtycke 

För organisationer som säljer varor eller tjänster är inhämtandet av samtycke en vanlig laglig 

grund för behandling av kundernas personuppgifter. För dessa organisationer är det naturligt 

och normalt att inhämta samtycke från sina kunder. Ett vanligt sätt att inhämta samtycke från 

kund är när denne köper en vara eller tjänst från verksamheten. Det ställs högre krav i data-

skyddsförordningen på samtycke än vad det gjordes i personuppgiftslagen (PuL).45 Data-

skyddsförordningen har tydliggjort kraven för inhämtande av samtycke. Samtycket ska vara 

frivilligt, specifikt och informerat samt utgöra ett otvetydigt medgivande från den registrerade 

att denne godkänner behandlingen av dennes personuppgifter – vilket är ett klart förtydligande 

ifrån PuL. Exakt vad detta innebär och vad som kommer anses vara godtagbara skäl är däremot 

något som kommer behövas prövas rättsligt, då det inte framgår i detalj i förordningen. Det 

underlåtna samtycket, som var möjligt genom PuL, kommer att försvinna i samband med att 

dataskyddsförordningen blev gällande. Ett tydligt exempel på detta skulle kunna vara att ”för-

kryssade” rutor om tillexempel nyhetsbrev på en hemsida försvinner – det är inte längre tillåtet 

att tvinga kunder att behöva säga nej, utan dessa ska istället behöva säga ja om dem vill ha 

nyhetsbrevet.46 Vid en bedömning om samtycket givits frivilligt tar man hänsyn till om genom-

förandet av ett avtal, eller tillhandahållandet av en tjänst, verkligen varit beroende av den in-

formation eller de personuppgifter kunden givit samtycket till behandling av för att kunna ge-

nomföra avtalet. Kunden ska inte känna sig tvingad att ta emot information och reklam för 

något annat än det denne är intresserad av att köpa.47 De verksamheter som är kommersiellt 

skickliga kommer utforma frågan om samtycke betydligt enklare och mera lättförståeligt för 

konsumenter, så att dessa förstår vad de samtycker till, hur deras personuppgifter kommer be-

handlas och varför.48 

 

Personuppgiftsansvarige, dataskyddsombud och personuppgiftsbiträde 

I och med den nya förordningen ses organisationer, som bestämmer för vilka syften och med 

vilka metoder en personuppgiftsbehandling sker, som personuppgiftsansvariga. En personupp-

giftsansvarig kan även vara en förening, myndighet, institution eller en fysisk person, vid till-

exempel enskilda firmor. Dessa står direkt under datainspektionens tillsyn, vilket medför att 

den ansvarige är skyldig att anmäla om det uppstår incidenter rörande personuppgifter.49 Har 

organisationen 250 eller fler anställda är den även skyldig att föra register över sina personupp-

giftsbehandlingar.50 

                                                      
43 Datainspektionen, Vägledningar för dig som har företag – när du får samla in personuppgifter. 
44 Datainspektionen, Lagar och regler – känsliga personuppgifter: detta är känsliga personuppgifter.  
45 Wendelby. s. 51. 
46 Wendelby. s. 53. 
47 Wendelby. s. 53. 
48 Wendelby. s. 54. 
49 Wendelby. s. 28. 
50 Wendelby. s. 28. 
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”I praktiken krävs det dock ”alltid” någon form av register för att 

en organisation, även en mindre sådan, ska ha en chans att visa på 

vilka personuppgifter och på vilka grunder dessa behandlas i verk-

samheten” – citat från intervju med chefjuristen på Företagarna. 

 

Genom dataskyddsförordningen, och de strängare kraven på samtycke, har det blivit viktigare 

för organisationer att låta kunder lämna samtycke till mer specifika ändamål, istället för ett 

generellt samtycke för alla tänkbara scenarion. Detta skapar en utmaning för den personupp-

giftsansvarige, som måste göra en noggrannare avvägning och bedömning vid inhämtandet av 

samtycket och redogöra för vad detta ska användas till; det går inte längre att generalisera sam-

tycket för att göra det lätt för sig själv.51  

 

”Det är viktigt att låta kunden samtycka för vilka användningsom-

råden som dennes personuppgifter ska behandlas” – citat från in-

tervju med chefjuristen på Företagarna.  

 

Genom GDPR har det uppkommit en ny yrkesroll – dataskyddsombud, vars uppgift är att se till 

att förordningen följs inom organisationen.52 Det formella kravet då ett dataskyddsombud ska 

tillsättas är om någon av följande frågor besvaras med ett ja; 

1. Utgör organisationen en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett of-

fentligt organ? 

2. Består kärnverksamheten av att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning över-

vaka enskilda personer? 

3. Består kärnverksamheten av att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om 

brott i stor omfattning? 53  

 

I frågorna ovan finns det flera olika rekvisit och begrepp. Artikel 29-gruppen, den oberoende 

arbetsgruppen som behandlade frågor om integritetsskydd och skydd av personuppgifter i ut-

redningen som ledde fram till GDPR,54 har gjort tolkningar på de rekvisit och begrepp som 

finns i förordningen. Nedan beskrivs kort ett par av dessa rekvisit: 

- En organisations huvudsakliga uppdrag burkar kallas för ”kärnverksamheten”. De olika 

stödprocesser som finns i anslutning till verksamheten, exempelvis en supportfunktion 

som IT-stöd eller en ekonomifunktion som betalar ut lön till dem anställda, utgör i sig 

själva ingen kärnverksamhet. 

- Rekvisitet ”stor omfattning” kan innehålla olika begrepp som: antalet berörda, volymen 

som behandlas, hur länge behandlingen håller på samt den geografiska räckvidden av 

behandlingen.  

- Begreppet ”systematiskt” är enligt gruppens tolkning: en verksamhet som återkommer 

i enlighet med ett bestämt system, är förarrangerad, organiserad eller metodiskt alterna-

tivt ingår i en plan för insamling av personuppgifter och/eller utförs som en del av en 

strategi.55  

 

Dataskyddsombudet kan antingen vara en anställd inom bolaget, eller i vissa fall koncernen, 

eller någon extern, exempelvis en konsult.56 Många organisationer utser dataskyddsombud även 

                                                      
51 Wendelby. s. 53. 
52 Larsson, Hanna. Lag och avtal. Den nya yrkesrollen – dataskyddsombud  
53 Datainspektionen, Dataskyddsombud – måste vi utse ett dataskyddsombud.  
54 Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppen.  
55 Wendelby. s. 115, 116. 
56 Datainspektionen, Dataskyddsombud – vem kan vara dataskyddsombud. 
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om dem inte behöver det enligt dataskyddsförordningen; många anser att det blir lättare att följa 

lagen med hjälp av ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud behöver inte vara jurist utan 

kan vara en person som har ingående juridiska kunskaper, förstår teknik, ha insikter i inform-

ationssäkerhet samt vara bra på att förklara.57 Den som är dataskyddsombud, och uppfyller 

artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning, får inte röja det som han eller hon vid fullgörandet av 

sin uppgift fått kännedom om. Datainspektionen hade i maj 2019 fått in drygt 7 500 registrerade 

dataskyddsombud.58 

 

Det är bra om företaget eller organisationen tar i beaktande i vilket sammanhang det biträds av 

utomstående, exempelvis via ett personuppgiftsbiträde som har hand om hanteringen av de an-

ställdas löner eller företagets ekonomi. Bolaget bör även fundera över om företaget har en le-

verantör som kommer att komma i kontakt med verksamhetens personuppgifter på kunder, ex-

empelvis via molntjänster, blir denne också ett personuppgiftsbiträde. Om organisationen har 

ett personuppgiftbiträde är det viktigt att personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat. Många 

kan ha farhågor att detta blir betungande för verksamheten och funderar över sina behov och 

strategier. Ett klokare val kan vara att rensa organisationens hantering av personuppgifter än att 

ta fram personuppgiftsbiträdeavtal för alla tänkbara fall.59 När det kommer till exemplet om 

molntjänster, kan det införas en policy där anställda inte får lagra kunders personuppgifter på 

sina egna molntjänster, alternativ minska antalet leverantörer som bolaget samarbetar med. Om 

det finns större leverantörer som verksamheten samarbetar med, kan dessa ha tagit fram avtals-

mallar som de vill använda i kundrelationer, vilket kan vara en möjlighet att gå tillväga för att 

skydda sina kunders personuppgifter.60 Det är alltid den personuppgiftsansvarige som bestäm-

mer hur villkoren för en behandling ska ske. Det går inte undgå ansvar och gömma sig bakom 

en stor aktörs standardavtal. Både EU-kommissionen och Datainspektionen har tagit fram stan-

dardavtalsklausuler som kan användas. 61 

 

Sanktionsavgifter 

Genom den nya dataskyddsförordningen har Datainspektionen rätt att utfärda administrativa 

sanktionsavgifter mot organisationer som bryter mot förordningen.62 Dessa befogenheter finns 

återgivna i artikel 58.1, 58.2 och 58.3 i EU:s dataskyddsförordning, men kommer senare att 

återfinnas i 6 kap. i den nya dataskyddslagen enligt propositionen ”Ny dataskyddslag”.63  

 

Det finns två nivåer för sanktionsavgifter i dataskyddsförordningen. En nivå är 20 miljoner euro 

eller fyra procent av organisationens globala årsomsättning och den andra nivån är 10 miljoner 

euro eller två procent av den globala årsomsättningen. Det maximala sanktionsbeloppet ett bo-

lag eller organisation kan få är alltså 20 miljoner euro. Det är viktigt att förstå att det faktiska 

sanktionsbeloppet som kan komma att utdömas beror på vilken bestämmelse som överträdes, 

vilka omständigheter som gäller i det enskilda fallet, och hur organisationen arbetar med sitt 

dataskydd och hantering av personuppgifter.64 För att förtydliga detta kommer Datainspekt-

ionen ta hänsyn till bland annat följande vid bedömningen av eventuell sanktionsavgifts storlek: 

överträdelsens karaktär, svårighetsgrad, varaktighet, huruvida den har skett uppsåtligen, vilka 

åtgärder man vidtagit för att lindra skadan, graden av ansvar, om det har skett några överträdel-

ser tidigare som kan vara relevanta. Det sätt Datainspektionen fått kännedom om överträdelsen,

                                                      
57 Larsson, Hanna. Lag och avtal. Den nya yrkesrollen – dataskyddsombud.  
58 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 49. 
59 Wendelby. s. 174. 
60 Wendelby. s. 174. 
61 Wendelby. s. 174, 175. 
62 Wendelby. s. 314. 
63 Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag s. 12. 
64 Wendelby. s. 315. 
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hur den personuppgiftsansvariges åtgärder sett ut och efterlevts, samt om det finns några andra 

faktorer som kan anses vara försvårande eller förmildrande. Utifrån detta tar Datainspektionen 

sedan ett beslut om vad som är den lämpligaste sanktionen. Ett företag kan alltså minska risken 

för höga böter genom ett ansvarsfullt och strukturerat arbete med sin personuppgiftsbehand-

ling.65  

 

Ett företag som fått en hög sanktionsavgift är Google. Denna var på 50 miljoner euro, vilket 

motsvarar drygt 512 miljoner kronor, och utdömdes av Frankrikes motsvarighet till Data-

skyddsinspektionen. Anledningen till beslutet ansågs vara att Google inte tillhandahållit till-

räckligt tydlig och lättillgänglig information om företagets regler för samtycke och personlig 

integritet.66 Motivet till sanktionsavgifternas storlek är att stärka efterlevnaden av dataskydds-

förordningen.67 Om det skulle ske mindre överträdelser, eller om en sanktionsavgift skulle vara 

oproportionerlig för en enskild firma (bolagsformen), kan Datainspektionen välja att utfärda en 

reprimand istället för sanktionsavgiften.68 

 

2.1.5 Personuppgiftsincidenter  

Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgiftsincident en säkerhetsincident som rör per-

sonuppgifter, exempelvis uppgifter som blivit förstörda, ändrade eller kommit i orätta händer. 

Det spelar ingen roll om incidenten har skett oavsiktligt eller med avsikt. Det kan nämligen 

innebära risker för en person om denne fått sina känsliga personuppgifter förstörda eller om 

dessa hamnat i orätta händer – det senare kan exempelvis medföra risker för identitetsstöld, 

bedrägeri eller diskriminering.69 

 

En personuppgiftsincident ska dokumenteras och anmälas till Datainspektionen inom 72 tim-

mar från det att incidenten upptäckts. Om det dessutom finns en överhängande risk för en pri-

vatperson att dennes personuppgifter på något vis hamnat i orätta händer, ska den personupp-

giftsansvarige, utöver anmälan till Datainspektionen, även meddela personen i fråga – så denne 

kan vidta eventuella egna åtgärder.70 

 

Syftet med att anmäla personuppgiftsincidenter är att stärka det integritetsskydd som finns. An-

mälningsskyldigheten har gjort att kraven höjts hos alla verksamheter som hanterar personupp-

gifter – främst genom att ha rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda sådana inci-

denter. Om en organisation bortser ifrån att anmäla en personuppgiftsincident kan detta leda till 

sanktionsavgifter. En incident ska alltid dokumenteras internt.71 Huvudregeln är att en organi-

sation bara ska behöva svara inför en Dataskyddsmyndighet avseende sin behandling av per-

sonuppgifter. Detta kan innebära en utmaning för organisationer med verksamhet i flera EU-

länder. Om det är möjligt för organisationen underlättas detta av att verksamhetens personupp-

giftsbehandling sker på ett och samma ställe – exempelvis vid dess huvudkontor; vilket då även 

förtydligar vilken dataskyddsmyndighet som blir aktuell för exempelvis anmälningsplikten av 

personuppgiftsincidenter. Krävs det personuppgiftsbehandling i flera EU-länder kan det alltså 

bli aktuellt med flera tillsynsmyndigheter.72 

                                                      
65 Wendelby. s. 317. 
66 TT. Svenska Dagbladet Näringslivsliv, Frankrike bötfäller Google med halv miljard.  
67 Wendelby. s. 316. 
68 Wendelby. s. 317. 
69 Wendelby. s. 304. 
70 Datainspektionen, Globalassets, dokumentation, rapporter, anmälda personuppgifter-2018 PDF s.44. 
71 Datainspektionen, Globalassets, dokumentation, rapporter, anmälda personuppgifter-2018 PDF s.44. 
72 Wendelby. s. 175. 
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2.1.6 Tillsynsmyndighet 

I Sverige har regeringen gett Datainspektionen i uppdrag att granska och kontrollera att männi-

skors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, 

samt att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU. Datainspektionen granskar att 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen, brottsdatalagen, kamerabevakningslagen och annan 

reglering på dataskyddsområdet följs. Dem är även Sveriges nationella tillsynsmyndighet för 

behandling av personuppgifter enligt vissa EU-regelverk.73 Faktum är att svenska Datainspekt-

ionen blivit utsedda att leda ett arbete inom Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) med att 

ta fram riktlinjer för tolkning av begreppen ”personuppgiftsansvarig” samt ”personuppgiftsbi-

träde” och deras respektive skyldigheter, som bland annat innefattar avtalen mellan dessa.74 

Datainspektionen ökar även medvetenheten och förståelsens om dataskyddsreglerna, både hos 

allmänheten och verksamheter eller enskilda som behandlar personuppgifter.75  

 

”Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att Datainspektionen ska byta namn till In-

tegritetskyddsmyndigheten. Då namnet Datainspektionen kan uppfattas som ålderdomlig och 

missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag. Det framgår även att ett 

namnbyte skulle kunna göra det tydligare för enskilda vilken myndighet man kan vända sig till 

angående frågor som gäller behandling av personuppgifter och skyddet för den personliga in-

tegriteten.”76 

 

2.1.7 Anmälningar  

Efter tillkomsten av dataskyddsförordningen, under perioden 25 maj – 1 maj 2019, mottog Da-

tainspektionen 3 500 anmälningar om personuppgiftsincidenter – detta till följd av att anmäl-

ningsskyldigheten trädde i kraft.77  

 

De vanligaste incidenterna innefattar felaktiga utskick, antingen via brev eller e-post, som in-

nehåller personuppgifter som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare, samt obehörigt röjande ge-

nom att personuppgiftsansvarige hanterat personuppgifter på sådant sätt att de kommit till obe-

hörigs kännedom. Detta kan exempelvis ha skett genom att behörigheter till ett IT-system till-

delats felaktigt eller för generellt. Vanligaste orsaken till incidenter, 57 procent av anmälning-

arna, kan härledas till den mänskliga faktorn. Näst vanligast är så kallade antagonistiska an-

grepp, exempelvis phishing, malware eller hacking, som står för drygt 15% av incidenterna.78 

Det är värt att notera att det privata näringslivet, exklusive privat sjukvård och skolor, samt och 

bank- och finansbolag, är den enda sektor där de antagonistiska angreppen är vanligare än in-

cidenter beroende på den mänskliga faktorn. Denna sektor har anmält över 300 incidenter som 

anses beror på antagonistiska angrepp.79   

 

I rapporten framgår även att den bransch som anmält flest personuppgiftsincidenter är bank- 

och finansbranschen. Att en bransch eller organisation anmäler många personuppgiftincidenter 

behöver inte vara en indikation på bristande säkerhet, utan kan tvärtom vara en indikator på att 

verksamheten har strukturer och rutiner som ger en god förmåga att upptäcka och rapportera 

incidenter.80

                                                      
73 Datainspektionen, Om oss – vårt uppdrag 
74 Datainspektionen. Datainspektionen leder arbete med EU-riktlinjer. 
75 Datainspektionen, Om oss – vårt uppdrag 
76 Datainspektionen, Nyheter 2018 – datainspektionen föreslår nytt namn. 
77 Datainspektionen, Nationell integritetsrapport, s.86.  
78 Datainspektionen, Nationell integritetsrapport 2019, s. 89. 
79 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 88.  
80 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s 87. 
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Nedan redovisas statistiken från Datainspektionens rapport avseende anmälda orsaker rörande 

incidenterna, samt den procentuella fördelningen mellan dessa: 

 

Orsak till incident 

Mänskliga faktorn ~57% Okända orsaker ~4% 

Antagonistiskt angrepp ~15% Övriga orsaker ~3% 

Tekniskt fel  ~12% Angrepp från någon i organisationen ~1% 

Brister i rutiner eller processer ~8%   

 

I tabellen ovan framgår, utöver vad som nämnts tidigare, vikten av att få till fungerande rutiner 

och processer; nästan en av tio incidentanmälningar orsakas av brister i de organisatoriska ru-

tinerna och processerna. Att komma till rätta med detta anses vara den största utmaningen med 

dataskyddsförordningen. Svårigheten att få till fungerande rutiner och processer är sannolikt 

också en bidragande orsak till att de flesta incidenterna orsakas av den mänskliga faktorn.81 

 

Typer av incidenter 

Obehörigt röjande – felaktiga brevutskick ~39% Förlust – övrigt ~4% 

Obehörig åtkomst ~25% Ändring ~1% 

Obehörigt röjande – övrigt ~21% Phising ~1% 

Förlust – stöld ~8% Förstöring ~1% 

 

Att den mänskliga faktorn är den i särklass vanligaste anledningen till incidenter är ett tecken 

på hur viktigt det är för organisationer att ständigt utbilda de anställda och kontinuerligt följa 

upp riktlinjer och rutiner rörande organisationens personuppgiftsbehandling.82 

 

Sammanfattningsvis har detta kapitel beskrivit de olika delarna inom dataskyddsförordningen, 

och vilka konsekvenser det kan innebära för en organisation som bryter mot dessa, för att sedan 

beskriva de tillsynsmyndigheter som bevakar efterlevnaden av regelverket. Avslutningsvis har 

kapitlet gett en bild av de vanligaste personuppgiftsincidenterna samt orsakerna till dessa. Nästa 

kapitel inleds med en kort redogörelse om de viktigaste skillnaderna mellan dataskyddsförord-

ningen och den tidigare gällande lagstiftningen PuL, för att sedan övergå till att beskriva hur 

organisationer kan arbeta med GDPR. 

                                                      
81 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 89, 90. 
82 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s 88. 
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3 Vilken förändring innebär GDPR för svenska företag 
Största förändring för svenska företag i och med GDPR är kopplat till det ökade behovet av 

transpararens och tydlighet vid personuppgiftsbehandling; vilken information, varför och på 

vilket sätt ska behandlingen ske. Ytterligare en omfattande förändring består i den så kallade 

”rätten att bli bortglömd” – vilket innebär att privatpersoner kan begära att deras personuppgif-

ter raderas från ett företags register.  

 

3.1  Skillnaden mellan PuL och dataskyddsförordningen 

Det finns vissa likheter mellan PuL och GDPR, och en del av de nya paragraferna har både 

liknande formuleringar och innebörd som i PuL. Andra paragrafer innebär en betydligt större 

förändring jämfört med tidigare lagstiftning; exempelvis paragrafen med den så kallade ”rätten 

att bli bli glömd”.83  

 

Nedan redogörs för fem viktiga skillnader mellan PuL och GDPR: 

 

1. Syftet med personuppgiftsbehandling: I och med den nya lagen måste företagare tyd-

ligare beskriva vad de vill göra med de personuppgifterna i samband med att dessa sam-

lar in eller registrerar informationen.84 I PuL handlade det snarare om vad som görs med 

informationen efter att den är insamlad eller registrerad.85 

2. Anmälan till Datainspektionen: Om det uppstår säkerhetsproblem, exempelvis data-

intrång, eller om personuppgifter oavsiktligt försvinner eller hamnar i fel händer, måste 

detta anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Det fanns ingen anmälningsplikt 

eller liknande i PuL. 

3. Dataskyddsombud: Om ett företags personuppgiftsbehandling innebär en kartläggning 

av enskildas beteenden, registreringen kan anses omfattande, behandlingen rör känsliga 

personuppgifter eller om det föreligger en hög risk i samband med behandlingen, ska 

företaget utse en särskild person som ansvarar för bolagets dataskyddsfrågor. Denna 

person ska vara registrerad hos Datainspektionen. Det fanns inget liknande krav i PuL. 

4. Sanktionsavgifter: Efterlevs inte dataskyddsförordningen kan Datainspektionen utdela 

böter beroende på en mängd faktorer, bland annat hur allvarlig överträdelsen är. Tidi-

gare krävdes domslut för att utge böter.  

5. Dataportabilitet: I PuL räckte det med att ett företag informerande att dina personupp-

gifter blev registrerade. I och med GDPR har däremot personer rätt att få ut de person-

uppgifter som registrerats hos ett bolag för att föra över dessa till en annan tjänst.86 

 

Genom den nya förordningen har de straffrättsliga bestämmelserna med fängelsepåföljder som 

fanns i PuL nu försvunnit. Detta hör ihop med de höga sanktionsavgifterna; det ska inte vara 

möjligt för företag att bli dubbelbestraffade för samma handling.87 Det finns alltså betydande 

skillnader mellan PuL och GDPR, vilket ställer höga krav på svenska företag och dess led-

ningar. Den nya förordningen är inget ”engångsprojekt” utan snarare något som ska arbetas 

med kontinuerligt i verksamheten. För bolag som haft väl inarbetade rutiner för PuL blir om-

ställningen till GDPR lättare, men även dessa får inte underskatta den nya lagen och dess nya 

bestämmelser och förändringar, innefattande bland annat höga sanktionsavgifter med mera.88

                                                      
83 Wendelby. s. 25. 
84 Täfvander, Erik (Security, event & BCM, Manager) Visolit. Vad är skillnaden på GDPR och PuL? 
85 Blomberg, K. Värt att veta om Personuppgiftslagen, s. 24. 
86 Täfvander, Erik (Security, event & BCM, Manager) Visolit. Vad är skillnaden på GDPR och PuL? 
87 Wendelby. s. 30, 31. 
88 Wendelby. s. 26, 27, 28, 150. 
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3.2  Införandet och det fortsatta arbetet med GDPR 

Förordningen vill att organisationer alltid ska sträva efter att förbättra både de organisatoriska 

och tekniska aspekterna av verksamheten, och inte se införandet av GDPR som ett engångspro-

jekt.89 Det finns mängder med checklistor90 angående GDPR på internet, samt ett stort stöd från 

organisationer som exempelvis Företagarna,91 Svenskt Näringsliv och andra näringslivsorgani-

sationer. Oavsett tillgången till stöd är det i slutändan upp till den enskilda företagaren eller 

företagsledningen att påbörja arbetet med GDPR, då förordningen är här för att stanna.  

 

3.2.1 Ledning och styrning 

När ett företag ska inför GDPR är det viktigt att de förankrar detta hos den högsta ledningen. 

GDPR kan förväntas påverka i princip samtliga processer inom en verksamhet, allt ifrån för-

säljning till lönehantering, och således alltid göra sig påmind i ett bolags strategiska arbete. För 

att undvika att förordningen enbart blir en börda är det viktigt att styrelse, VD och den centrala 

ledningsgruppen förstår förordningen, varför det finns, fördelarna med det inbyggda dataskyd-

det och hur detta förväntas ge bättre skydd och större valmöjligheter för företagets kunder. När 

ledningen förstår detta kan organisationen börja arbeta strategiskt med införandet av GDPR och 

planera för fortsatta dagliga arbetet till följd av förordningen. Att följa förordningen blir lättare 

om det finns ett tydligt strategiskt fokus i arbetet, så att verksamhetens insatser kan anpassas 

och styras åt rätt håll.92 

 

En viktig fråga som styrelse, VD och ledning ska ställa sig är ”Varför gör vi detta?”;  

 

1. Är det för att minska riskerna för verksamheten?  

- Det kan det vara. Sanktionsavgifter, kostnader för advokater, skadestånd till drab-

bade registrerade eller en negativ påverkan på varumärket är alla risker som företag 

vill undvika. 

 

2. Är det för att tillhandahålla bättre värde för organisationens kunder?  

- I dagens samhälle uppskattar många människor sociala medier och andra tjänster 

som erbjuds via olika appar, och dessa önskar givetvis ha kvar dessa värden även 

efter att GDPR har införts. Sedan finns det också personer som känner sig överva-

kade av den profileringen som sker i många av dessa appar – där användaren erbjuds 

olika tjänster efter köpmönster. Införandet av GDPR uppmuntrar företagen att klar-

göra sina värderingar om hur förhållandet mellan företagets och kundens önskemål 

och integritet. Om införandet har gjorts rätt kommer många av bestämmelserna i 

dataskyddsförordningen ge kunderna ett lugn, och en bättre förståelse, när dem vet 

varför och kan påverka hur sina personuppgifter behandlas.  

 

Båda dessa frågor är viktiga i ett strategiskt perspektiv. Därför rekommenderas det att ledningen 

har med dessa frågor i arbetet med GDPR, och att dem klargör dessa för verksamhetens med-

arbetare. Genom att arbeta med dessa frågor kan vi skapa ett bättre värde för kunderna och 

samtidigt minska verksamhetens risker.93 

 

Ett vanligt misstag som många företag gör, är att inte involvera hela verksamheten – då man 

tror att dataskyddsförordningen bara är en fråga för exempelvis en jurist- eller IT-funktion att

                                                      
89 Wendelby. s. 151. 
90 Datainspektionen, för dig som har företag – Checklista GDPR, Verksam.se, GDPR-guide. 
91 Företagarna, GDPR. 
92 Wendelby. s. 153. 
93 Wendelby. s. 154. 
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lösa. Klart är att det kan krävas IT- och juristkompetens för att stötta arbetet med GDPR i ett 

företag, men det viktigaste är istället se frågan som en chans att förbättra hela verksamheten.94 

Ledningen måste ta ansvar och inte skjuta ifrån sig frågan till en liten del av organisationen. 

Arbetet ska ses som ett pussel där den viktigaste pusselbiten är kärnverksamheten – det är där 

det dagliga arbetet sker, företaget skapar värden och där frågan prövas om hur väl organisat-

ionen i praktiken följer dataskyddsförordningens regler. Därför är det viktigt att alla medarbe-

tare inom företaget aktivt deltar i införandet och det kontinuerliga arbetet mot ett inbyggt data-

skydd.95 

 

3.3  Arbetet 

3.3.1 Tillsätta projektgrupp eller annan ansvarig 

Ett företag kan välja att antingen tillsätta en projektgrupp eller en person som blir ansvarig för 

projektet ”Införa GDPR”. Dessa kan då lättare följa upp hur det går med arbetet, samt vad 

företaget måste åtgärda för att få ett så bra ”inbyggt” dataskydd som möjligt. Att antingen ha 

en projektgrupp eller en ansvarig gör att det skapas en tydlighet kring när varje delmål ska nås, 

samt att det vid varje tillfälle sker en uppföljning av arbetets gång. Det är viktigt att ledningen, 

VD:n eller styrelsen ger projektgruppen eller den ansvarige personen en tydlig bild vart man 

vill nå via en långsiktig vision. Sedan, när väl projektet inledes vet hela projektgruppen eller 

den ansvarige hur det dagliga arbetet ska ske och vad som kommer leda till ett bättre inbyggt 

dataskydd.96  

 

3.3.2 Inventering 

Innan arbetet med införandet av dataskyddsförordningen påbörjas, är det klokt att göra en nu-

lägesanalys eller inventering kring hur organisationen behandlar personuppgifter i nuläget.97 

Inventeringen delas med fördel upp och görs på flera nivåer: 

 

• Organisationens status – Klargör organisationens status på organisatorisk och teknisk 

nivå. På så vis uppdagas det huruvida organisationen klara de krav som finns rörande 

register över personuppgiftsbehandlingar med mera; har företaget tillräcklig koll på sina 

IT-system och eventuella styrdokument? 
• Grundläggande principer för behandling – Analysera bolagets förmåga att hantera 

de grundläggande principerna som finns i dataskyddsförordningen, samt om företaget 

uppfyller alla de formkrav som ställs på exempelvis dokumentation av ändamål för varje 

personuppgiftsbehandling. 
• Den registrerades rättigheter – Företaget bör vidare analysera sin förmåga att hantera 

den enskildas rättigheter så som exempelvis rätten till registerutdrag eller ”rätten att bli 

glömd”. 

 

Dessa huvudområden bör ses över innan införandet av dataskyddsförordningen påbörjas.98 

 

3.3.3 Traditionell målstyrning eller agilt förhållningssätt vid arbetet med GDPR 

Vid traditionell målstyrning, till skillnad från vid ett agilt arbetssätt, förväntas vägen till målet 

vara relativt rak och förutsägbar. Omvärldshändelser som uppstår under arbetets gång innebär 

således avvikelser som måste hanteras. När det sker komplexa och stora förändringar kan det 

                                                      
94 Wendelby. s. 162. 
95 Wendelby. s. 162. 
96 Wendelby. s. 159. 
97 Wendelby. s. 166. 
98 Wendelby. s. 173. 
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som ska levereras så småningom riskera att kännas mindre relevant, i och med att kravställandet 

som skedde i samband med att målen sattes upp, baserades på en analys som hunnit bli gam-

mal.99 

 

Hur en organisation bör arbeta för att möta kraven i GDPR beror till stor del på den tekniska 

utvecklingen och hur människors beteenden och förväntningar förändras över tid. För att kunna 

arbeta med dataskyddsförordningen på ett bra sätt och anpassa sig till förändring krävs därmed 

att företaget och dess medarbetare, arbetssätt och system snabbt kan anpassas och löpande för-

bättra sig. Detta brukar beskrivas som ett agilt arbetssätt – vilket är att rekommendera. 

 

Vid ett agilt arbetssätt finns inte samma förväntan på en rak väg, tillskilland från vid den trad-

itionella målstyrningen, utan flera delmål sätts upp för att nå visionen. När ett delmål har nåtts 

görs en utvärdering inom organisationen angående vilka lärdomar som erhållits under resas 

gång mot delmålet, samt vad som kan förbättras till nästa delmål. Genom att dela upp en för-

ändringsresa i flera steg blir det lättare att vidta åtgärder, om det mot förmodan skulle dyka upp 

några avvikelser till följd av exempelvis omvärldsförändringar. De fortlöpande utvärderingarna 

som görs innebär att det blir lättare att justera formuleringen av nästa delmål utifrån de erfaren-

heter man fått under arbetets gång. Målen i en sådan arbetsprocess behöver inte i helhet be-

stämmas från ledningshåll, utan medarbetarna kan med fördel själva bestämma eller påverka 

vilka delmål som behöver nås för att arbeta mot visionen. Genom att medarbetarna själva kan 

bestämma delmålen är det dessa som fortlöpande tillsammans prioriterar vad som krävs för att 

nå delmålen på bästa sätt.100 Det agila arbetssättet går hand i hand med strävan efter ett konti-

nuerligt lärande, då medarbetare uppmuntras till att aktivt reflektera över utfall och fundera 

över om det kan finnas andra möjligheter till förbättringar. Detta kan förväntas leda till att or-

ganisationer snabbt kan anpassa sig till förändringar och således påskynda vägen mot ett in-

byggt dataskydd.101 Formuleringen av dataskyddsförordningen vittnar tydligt om en tanke att 

dataskyddsarbetet inte är något ett företag eller organisation kan färdiga med, utan snarare något 

som hela tiden ska utvecklas och anpassas efter omvärldsfaktorer.102 

 

Om företaget väljer att arbeta efter den agila modellen med dataskyddsförordningen, kan den 

långsiktiga visionen vara att företaget ska tillämpa förordningens alla delar fullt ut – vilket kan 

klargöras bland annat genom företagets strävan efter full respekt för kundernas integritet. Att 

tillämpa dataskyddsförordningen till fullo och att ha största möjliga inbyggda dataskydd är svårt 

att nå, men med en tydlig och utmanande vision om vad som är möjligt kommer företaget nå 

längre än vad den annars trott var möjligt!103 

 

3.3.4 PDCA-hjulet 

Vid ett agilt arbetssätt kan man använda sig av det så kallade PDCA-hjulet som ett verktyg, 

detta består av fyra delar som kontinuerligt gås igenom. Hjulets fyra delar är: 

  

• Plan – En fas där det identifieras och planeras vad som ska krävs och vad som ska 

genomföras för att nå målet. 

• Do – De planerade åtgärderna genomförs.

                                                      
99 Wendelby. s. 156. 
100 Wendelby. s. 156. 
101 Wendelby. s. 155. 
102 Wendelby. s. 157, 158. 
103 Wendelby. s. 160. 
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• Check – Följa upp; blev det som planerat? Om inte, vad lärde vi oss av det för det 

fortsatta arbetet? Har det hänt något i omvärlden vi måste beakta i nästa steg? Hade vi 

rätt grundläggande antaganden eller måste vi ändra dessa? 

• Act – Agera på uppföljningen och vid behov korrigera inför nästa planeringsrunda. 

 

Genom att organisationen arbetar på detta sätt kan de ta till vara på medarbetarnas åsikter och 

reflektioner. Att reflektera gemensamt gör att man lär sig gemensamt – genom detta får man ett 

arbetssätt som bygger ett lärande företag.104 En lärande organisation måste verkligen gå på dju-

pet i ”check-delen”; organisationen ska inte bara klara av att korrigera felaktiga handlingar, 

utan även se över de strategier som har lett till den felaktiga handlingen. Detta djupare lärande 

inom en lärande organisation brukar kallas för ”double loop-lärande”.105 

 

3.3.5 Operativa nivån 

När det kommer till det praktiska införandet av dataskyddsförordningen är det en rad åtgärder 

som behöver vidtas.106 Då kan enkla checklistor så som de som finns på verksamt.se, företa-

garna.se, datainspektionen.se med flera vara till stor hjälp. 

 

Utöver dessa checklistor kan det vara klokt att visualisera sin vision, exempelvis genom att rita 

upp en väg som visar nuläget i verksamheten med det aktuella dataskyddet och det framtida 

målet med ett inbyggt dataskydd. Att ha ritat upp en väg som vision gör att alla i organisationen 

ser vart bolaget är på väg, även om företaget inte kommer uppfylla alla bestämmelser på en 

gång – det viktigaste blir då den långsiktiga strävan efter att i framtiden kunna fullfölja samtliga 

bestämmelser.107 I det operativa arbetet är det viktigt att kärnverksamheten tilldelas ansvar för 

att förvalta resultaten av införandet i takt med att de levereras – för det är där den största delen 

av personuppgiftshantering sker.108 

 

Det finns organisationer som tydligt visualiserat sina processer i syfte att förtydliga var och hur 

företaget skapar värde för sina kunder. Dessa företag, som har sina processer tydliggjorda, har 

stora fördelar när det kommer till att införa dataskyddsförordningen – då de som genomför 

nulägesanalysen kan utgå ifrån processbeskrivningar som dagligen efterlevs.109 Företag utan 

tydliga processbeskrivningar, eller där beskrivningarna inte efterlevs i vardagen, kan få problem 

– då det i praktiken istället finns massor av variationer på hur arbetet ska ske; processbeskriv-

ningarna ses snarare som en teoretisk modell, än en vägledning i vardagen hos medarbetarna. 

En annan viktig aspekt som underlättar ett införande av GDPR är att ledarna inom organisat-

ionen själva är tydliga bärare av bolagets processer, genom att själva efterfölja dessa och coacha 

sina medarbetare.110 Det finns även företag helt utan processbeskrivningar, organisationer som 

inte klarar av att beskriva hur deras processer ser ut. Arbetsuppgifterna hos sådana organisat-

ioner utförs med extremt stor variation och arbetssätten överförs mellan olika medarbetare 

muntligen, bland annat i samband med att nya medarbetare börjar sin anställning. Ur ett verk-

samhetsutvecklingsperspektiv anses det effektivt när ett företag tydliggör sina processer. Ge-

nom att låta medarbetarna vara med i att definiera bolagets processer ökar sannolikheten att 

organisationen lyckas eliminera slöserier i arbetet som inte genererar något kundvärde; att ha

                                                      
104 Wendelby. s. 157. 
105 Wendelby. s. 157. 
106 Wendelby. s. 163. 
107 Wendelby. s. 163. 
108 Wendelby. s. 164. 
109 Wendelby. s. 164. 
110 Wendelby. s. 165. 
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tydliga processer och eliminera sådant som inte tillför något värde till kunden, medför en ef-

fektivisering av verksamheten. Delaktiga medarbetare brukar också leda till en ökad innovat-

ionskraft och kreativitet i organisationen.111 Att ha tydliga processer kan utgöra en viktig fram-

gångsfaktor när man ska införa dataskyddsförordningen i verksamheten. Det viktigaste för ett 

bolag vid införandet av GDPR är att bygga upp sunda och strukturerade arbetssätt för att hela 

tiden bli bättre; givetvis kan inte ett företag förväntas stanna upp och reflektera vid varje enskild 

behandling av personuppgifter.112 

 

3.3.6 Ordning och reda i dokumenthantering och IT-stöd 

Ordning och reda är viktiga redskap för att kunna skapa ett gott inbyggt dataskydd i ett företag, 

vilket kommer ställa ökade krav på den dokumenthantering som finns inom bolaget.113 Några 

viktiga dokument som bör gås igenom räknas upp nedan: 

 

• Styrande dokument – Dataskyddsförordningen kräver en genomgång av organisation-

ens styrande dokument, inte bara dokument som relaterar till IT och säkerhet; dessa har 

en betydande del i ett gott och bra dataskydd. Det är viktigt att alla dokument är uppda-

terade och enkla att hitta, detta gäller såväl strategi- och policydokument som rutinbe-

skrivningar – det vill säga allt som har en inverkan på organisationens inbyggda data-

skydd.  

• Avtal – Individers rättigheter blir starkare genom den nya dataskyddsförordning, vilket 

gör det viktigt att se över sina avtal för att säkerställa att dataskyddsförordningen efter-

levs.  

• Ostrukturerat material i dokument – Missbruksregeln som fanns i PuL, som innebar 

enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material, exempelvis personuppgifter 

i Excel- och World-dokument, försvinner i och med den nya förordningen. Detta kom-

mer alltså ställa högre krav på organisationen. När företaget genomför sin inventering 

är det bra att reflektera över vart bolaget tidigare använt sig av missbruksregeln. För att 

få ordning på ostrukturerat material krävs det att företaget har god kontroll över sin 

dokumenthantering, bland annat genom bra systematik och tydliga regler för gallring. 

Genom att vara noggrann vid inventeringen, och skriva ner de behov som upptäcks, 

underlättas sedan planeringen och genomförandet av själva GDPR.114 I och med att 

missbruksregeln försvinner kommer detta ha en stor påverkan på hur företag och orga-

nisationer normalt sett arbetar; personuppgifter finns överallt, inte minst på webbplatser 

och i den e-post som skickas till och från organisationen.115 

 

För att skapa ett gott inbyggt dataskydd är det önskvärt att få en bra bild över vilka IT-stöd 

företaget använder sig av, samt att dessa används rätt. Ett IT-stöd kan se ut på olika sätt och 

bestå av olika delar, exempelvis systemstöd för ärendehantering, kundhantering etcetera eller 

system för ordbehandling, kalkylering med mera. När ett bolag genomför sin inventering är det 

                                                      
111 Wendelby. s. 165. 
112 Wendelby. s. 165, 166. 
113 Wendelby.  s. 177, 178. 
114 Wendelby. s. 179, 180. 
115 Wendelby. s. 178, 179, 180. 
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bra att analysera vilka typer av IT-stöd som används, samt vilka behov och anpassningar som 

kan behövas i och med införandet av dataskyddsförordningen.116 Nedan följer några punkter 

som är bra att ta i beaktande på under inventeringen: 

 

• Befintligt IT-stöd – En genomgång görs lämpligtvis av dessa system för att se om han-

teringen i dem klarar kraven från dataskyddsförordningen.  

• Nyanskaffningar – I och med strävan mot det inbyggda dataskyddet är det bra om fö-

retaget väljer det IT-stöd som ger bäst förutsättningar för detta.  

• Ha koll över hela livscykeln – Detta handlar om att uppdatera, rensa samt att underhålla 

befintliga systemstöd. I och med det inbyggda dataskyddet kommer integritetsfrågor att 

påverka IT-stödets hela livscykel, allt ifrån förstudie till användning och avveckling. 

Allt detta är bra att klargöra i styrningen av organisationen samt vid framtagande av 

rutiner som beaktar hela livscykeln.117  

 

                                                      
116 Wendelby. s. 181. 
117 Wendelby. s. 182, 183, 185.  
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4. Hur har införandet upplevts av svenska SMF-företa-

gare? 
Tillväxtverket har gjort en undersökning rörande svenska företags kostnader efter tillämpandet 

av GDPR den 25 maj 2018. Tillväxtverket uppskattar att de totala kostnaderna för företag, till 

följd av GDPR, uppgår till 6,6 miljarder kronor per år. Av dessa kostnader uppskattas de admi-

nistrativa kostnaderna uppgå till 1,2 miljarder.118 

 

Datainspektionen har utgett en nationell integritetsrapport med syfte att följa och beskriva ut-

vecklingen av frågor rörande integritet och dataskydd. Rapporten fokuserar på hur långt arbetet 

kommit med att införa det nya regelverket i företag, myndigheter och andra organisationer. Av 

de dataskyddsombud som varit med i undersökningen är det enbart hälften som bedömer att 

den verksamhet de ansvarar för har ett kontinuerligt och systematiskt arbete med dataskydd – 

det finns mycket kvar att göra.119 80 procent av de verksamheter som svarat på undersökningen 

uppger att de är skyldiga att ha ett dataskyddsombud och knappt 20 procent uppger att de har 

det frivilligt.120 Rapporten baseras på resultaten från tre undersökningar: en enkät riktad till 

dataskyddsombud, en till företag utan dataskyddsombud och en till medborgare.121  

 

Bland de dataskyddsombud som svarade på undersökningen ansåg 75 procent att implemente-

ringen av förordningen fungerat väl – och att deras organisation tagit fram riktlinjer för hur 

personuppgifter ska hanteras.122 Bland företagen i undersökningen, som inte har utsett ett data-

skyddsombud, uppger 80 procent att de känner till dataskyddsförordningen väl och att arbetet 

med dataskydd och integritet prioriteras inom organisationen. 75 procent av företagen uppger 

att de även utsett en ansvarig som arbetat med integritet och dataskydd. 70 procent uppger att 

de har riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras, samt att en företeckning över vilka per-

sonuppgiftsbehandlingar som sker i verksamheten.123  

 

Företagsstorlek och bransch har också betydelse för i vilken omfattning verksamheterna arbetar 

med dataskyddsfrågor. Datainspektionens undersökningar ger bilden att väldigt få svenska fö-

retag, myndigheter och andra organisationer är helt ovetande om regelverket. En mindre andel 

privata företag bedöms vara medvetna om att dataskyddsförordningen finns, men har låg kun-

skap om regelverket och hur det påverkar deras egen verksamhet. När det kommer till småfö-

retag som har färre än tio anställda arbetar dessa i mindre utsträckning med dataskydds- och 

integritetsfrågorna och har sällan grundläggande rutiner på plats, bland annat för rapportering 

av personuppgiftsincidenter.124 En fjärdedel av dessa uppger i undersökningen att de bara kän-

ner till dataskyddsförordningen lite, eller i värsta fall, inte alls har hört talas om den.  

 

Rapporten visar också på liknande siffror för vissa företag inom transport-, samt hotell- och 

restaurangbranschen. En knapp tredjedel av transportföretagen känner bara till dataskyddsför-

ordningen lite eller har inte hört talas om den.125 Företag med fler än 50 anställda har generellt 

sett kommit längre i arbetet med dataskydd.126 I det stora hela bedöms emellertid majoriteten

                                                      
118 Tillväxtverkets delrapport, Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2018 s. 29. 
119 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 3.  
120 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 50. 
121 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 6. 
122 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 14. 
123 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 15. 
124 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 15, 77. 
125 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 18. 
126 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 15. 
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av svenska privata, och offentliga verksamheter, åtminstone motiverade till att göra rätt och 

strävar efter att lära sig regelverket.127  

 

Den största utmaningen i dataskyddsarbetet är att skapa fungerande rutiner och processer, samt 

att tolka regelverket. Behovet av stöd och vägledning för att tolka regelverket är påtagligt – 

baserat på de frågor företag, myndigheter och andra organisationer ställer till Datainspektionen. 

De flesta av frågorna handlar om avvägningar kring den rättsliga grunden för en specifik per-

sonuppgiftsbehandling eller frågor om samtycke. Andra frågor handlar bland annat om: lämp-

liga säkerhetsåtgärder, regler kring kamerabevakning och gränsdragningen mellan olika per-

sonuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.128 Genom att dataskyddsförordningen bara 

har gällt ett år och det saknas det också praxis i många delar, är det för tidigt att bedöma hur 

företagen i Sverige faktiskt efterlever regelverket.129  

 

Slutligen visar rapporten på att de flesta företagen tagit fram grundläggande riktlinjer och ruti-

ner för personuppgiftshantering under dataskyddsförordningens första år. När dataskyddsför-

ordningen nu går in på sitt andra år är det angeläget att privata och offentliga verksamheter tar 

nästa steg och verkligen säkerställer att de riktlinjer och rutiner som är framtagna ska fungera 

fullt ut i praktiken; genom att ständigt utveckla och anpassa dessa allteftersom de prövas i den 

praktiska verkligheten.130 Småföretagen, med färre än tio anställda, riskerar att halka efter i 

arbetet med GDPR, och att det finns ett större behov att tillsätta särskilda satsningar för att 

stärka upp förmågan hos dessa företag. Omkring en miljon företag i Sverige är småföretag, och 

har då av förklarliga skäl svårt att säkerställa resurser och kompetens för dataskyddsarbetet.131 

 

Bilden av utmaningen för Sveriges SMF-företagare förstärks även genom en ny undersökning 

utförd av Visma. Denna visar på att drygt var fjärde småföretagare, 26 procent, inte har satt sig 

in i vad GDPR-lagstiftningen innebär och att varannan småföretagare, 53 procent, inte har vid-

tagit några konkreta åtgärder sedan det nya regelverket trädde i kraft. 89 procent av småföreta-

garna uppger däremot att dem inte är oroliga för att bryta mot reglerna. Vismas undersökning 

genomfördes via e-post till omkring 19 000 småföretag – varav 963 företag svarade på frå-

gorna.132 Även bland småföretagarna i Norrbotten är det ungefär var fjärde småföretagare, 24 

procent, som inte har satt sig i vad GDPR-lagstiftningen innebär.133  

 

Ytterligare en undersökning, som Deloitte låtit genomföra, vittnar om samma fenomen; ungefär 

var tredje företag följer ännu inte den nya förordningen fullt ut. Vissa företag har tagit uppgiften 

seriöst och genomfört stora investeringar för att förbättra sin hantering av personuppgifter. 

Undersökningen från Deloitte, tillskillnad från övriga, genomfördes dock internationellt med 

ett urval på 1 100 företag i 11 länder om vilka insatser som gjorts rörande GDPR. Resultatet 

blev att 33 procent fortfarande saknade kraft att följa GDPR fullt ut och 15 procent ansåg att 

arbetet med GDPR hade fullföljts.134

                                                      
127 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 17, 18. 
128 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 16. 
129 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 18. 
130 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 19. 
131 Datainspektionens rapport, Nationell integritetsrapport 2019, s. 20. 
132 Visma undersökning, Ett år med GDPR: En av fyra småföretagare saknar koll på GDPR. 
133 Isberg, Emma. Norrbottens affärer, Småföretag saknar koll på GDPR. 
134 Olsson, Leo. Kvalitets Magasinet, Tre av tio är ännu inte klara med GDPR. 
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4.1 Enkäter 

En frågeenkät bestående fyra frågor skickades till tjugo SMF-företag i Norrbotten – avgränsat 

till tio företag i Luleå respektive Piteå. Av dessa företag var det enbart tre bolag från Piteå som 

valde att svara på enkäten; den låga svarsfrekvensen innebar således att det inte gick att dra 

några säkra slutsatser. Frågorna i enkäten återfinns i bilaga 1. 

 

Företag ett: På första frågan svarade företagaren att arbetet utgått ifrån organisationens befint-

liga resurser, med visst stöd av en extern konsult. Företagaren svarade på andra frågan med att 

de hade justerat sina rutiner. På tredje frågan blev svaret att ”det finns säkert sådant som smiter 

förbi i ett litet företag” och att ”man får tänka och arbeta logiskt med rutinerna på samma sätt 

som tidigare vad gäller integritet och personnummer”.  

 

Företag två: Denna företagare svarade att företaget inte har någon betydande verksamhet, då 

det bara är företagaren själv som är aktiv inom verksamheten, samt att denne har påbörjat en 

avveckling av företaget för att gå i pension. Vidare svarade företagaren att verksamheten inte 

påverkats av GDPR i något väsentligt och att det därför inte har vidtagits några större åtgärder.  

 

Företag tre: Styrelsen hade utsett VD som ansvarig för arbetet med GDPR i organisationen. 

Denna hade i sin tur utsett ytterligare en medarbetare som personuppgiftsansvarig i verksam-

heten att tillsammans med VD genomgå en grundutbildning. Vidare hade VD tillsammans med 

den personuppgiftsansvarige medarbetaren avsatt tid för att gå igenom och strukturera hante-

ringen av personuppgifter, datahantering och säkerhet. På fråga två var svaret att företaget ”fått 

bättre koll” på vilka uppgifter de samlar in och varför insamlingen sker. Vad gäller tredje frågan 

var svaret att ”då GDPR är så pass nytt och oprövat är det mycket som inte känns helt klart, 

men känslan och tron är att rätt saker görs och att detta sker på ett ansvarsfullt sätt för att i 

högsta möjliga mån försöka följa den nya lagen”. På fråga fyra blev svaret att företaget använt 

sig av olika checklistor på internet, bland annat verksamt.se, samt det underlag de fått från 

utbildningar. GDPR-utbildningarna VD, samt den personuppgiftsansvarige medarbetaren, ge-

nomgått hade anordnats av advokatbyrån Kaiding samt Botniagruppen. Detta företag valdes för 

en uppföljande intervju. 

 

4.2 Intervju med chefjuristen på Företagarna Sverige 

Vad har varit utmaningarna för SMF-företagare när det gäller införandet av GDPR?  

Det juristerna på Företagarna uppmärksammat i och med införandet av GDPR, genom de frågor 

som inkommit till dem, är att många företagare inte haft ett strukturerat arbete utifrån den tidi-

gare lagstiftningen, PuL, och att arbetet därigenom inleds från en låg ostrukturerad nivå; data-

skyddsförordningen blir således ett stort orosmoment för de enskilda företagarna. Juristerna 

menar på att företagarna i och med detta inte vet hur dem får hantera information om kunder 

och anställda i förhållande till exempelvis leverantörer och supportfunktioner så som en löne-

administratör. Många av Sveriges SMF-företagare har fått ett bryskt uppvaknande i och med 

detta och börjat inse att de behöver bättre kontroll och struktur på sina rutiner. Den information 

eller de erbjudanden företaget tidigare skickat ut till en grupp okända potentiella kunder behö-

ver nu ses över, i och med det ökade kravet på samtycke. Företagaren behöver nu i högre ut-

sträckning tänka sig för, och koppla marknadsföringslagen med GDPR, då marknadsföringsla-

gen är strängare i vissa fall.  

 

Ett problem många företagare stöter på vid införandet av GDPR är att dem inte ser till helheten, 

utan bara fokuserar på små delar, vilket ofta leder till mer oreda än det var innan. Juristerna 

rekommenderar företagarna att först skapa sig en helhetsbild för att sedan reda ut 
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”vilka personuppgifter är det vi kommer behöva hantera och behandla?”. För att reda ut frågan 

om personuppgiftbehandling utgår man ifrån helheten och ”skalar sedan av lager på lager” ge-

nom att stanna upp och funderar över vilka uppgifter som krävs för att leverera företagets syfte 

mot kund, samt att få en bättre överblick av GDPR.  

 

Genom att sammanfatta ovanstående i ett policydokument får sedan olika intressenter, såväl de 

anställda som företagets kunder, en bättre bild av och förståelse för hur företag behandlar per-

sonuppgifter samt på vilka grunder uppgifterna registreras. Vid formuleringen av ett sådant 

policydokument underlättar det för företagaren att utgå ifrån och beskriva de viktigaste tio till 

femton punkterna; dessa bör vara kortfattade, rymmas på en A4-sida och beskriva hur företaget 

arbetar med personuppgiftsbehandlingar. På detta sätt blir dokumentet lättare att läsa och förstå 

för såväl anställda, kunder och leverantörer som, till skillnad mot ett policydokument på 25 

sidor, förhoppningsvis orkar läsa hela policyn. Oftast är det de små företagen som har en bättre 

kundvård jämfört med stora företag eller koncerner; de små företagen har varken tid eller ork 

att formulera 25 sidor om hur och varför de behandlar personuppgifter på ett visst sätt – vilket 

även kan uppskattas av kunderna. Oavsett små- eller stora bolag ska trots allt personer som 

lämnar sina personuppgifter till ett företag alltid känna sig trygga och säkra. Här bidrar policy-

dokumenten till en sådan trygghet.  

 

Juristerna på Företagarna uppfattar också att det många SMF-företagare upplever som svårt vid 

införandet av GDPR är att dessa önskar genomföra GDPR införandet perfekt på en gång –”det 

ska bli klart!”. När detta inte är möjligt uppstår istället frustration. SMF-företagarna uppmanas 

istället se arbetet med GDPR som ett maraton, något långsiktigt att hela tiden arbeta med det, 

eftersom förordningen kan uppdateras via tillägg. Det är även rimligt att förvänta sig kommande 

förtydliganden via praxis som gör förordningen lättare att förstå. GDPR innebär i praktiken att 

SMF-företagaren måste följa utvecklingen – något denna bör se som positivt! Det kan däremot 

vara svårt för både små företag och enskilda firmor, eftersom dessa inte har tid eller resurser att 

lägga ner för att bevaka kolla på utvecklingen. Detta blir betydligt enklare för stora företag och 

organisationer, som exempelvis Länsförsäkringar, som har tillsatt ett dataskyddsombud bevaka 

utvecklingen och påkalla när företaget måste ändra sin policy för att följa regelverket.  

 

Vilken fråga har ni fått mest rörande GDPR?  

De vanligaste frågorna juristerna på Företagarna fått är ”Vad ska jag skriva i integritetspoli-

cyn?”, samt olika frågor rörande personuppgiftsbiträdesavtalen. Frågorna om personuppgiftbi-

trädesavtalen kunde lyda ”när ska dessa träda ikraft?” och ”när kommer företaget att behöva 

sådana avtal?”. Dessa avtal uppfattas av många företagare som långa och krångliga. Avtalen 

måste utformas för varje enskilt fall beroende på vilka personuppgifter den tredje parten kom-

mer att behandla. Personuppgiftsbiträdesavtal behövs exempelvis i det fall ett bolag hanterar 

utbetalning av löner för anställda i ett annat företag, eller om en leverantör har tillgång till 

företagets ”molntjänster” där kundernas personuppgifter finns lagrade. Om det däremot skulle 

röra sig om en leverantör av exempelvis spik till lager på en husfabrik, där det inte förekommer 

några personuppgifter i vare sig avtal eller liknande, behövs det inte något personuppgiftsbiträ-

desavtal mellan företagen.  

 

I ett scenario där en småföretagare köper tjänster från ett större företag eller koncern finns det 

en överhängande risk att småföretagaren blir osäker för det fall storföretaget överlämnar ett 

flersidigt dokument, ett personuppgiftsbiträdesavtal, och förväntar sig en underskrift. Många 

småföretagare skriver under dessa och hoppas på det bästa, men det finns ofta en stor snedvrid-

ning i parternas ansvar – till förmån för det större företagen. Småföretagarna måste själva göra 

en bedömning om huruvida denne ska köpa tjänsten av det stora företaget. Under samtalet med 
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chefsjuristen tryckte denne verkligen på att alla anställda inom ett företag ska ha grundkunskap 

om GDPR, och att sedan åtminstone en person har mer ingående kunskap. Personen med den 

mer ingående kunskapen kan då agera stöd åt det övriga anställda vid situationer som kräver 

mer kunskap, exempelvis i händelse av att kund önskar bli borttagen ur företagets register – då 

det kan behöva genomföras en kontroll av eventuella kontraktuella åtaganden gentemot kunden 

eller något lagkrav som förhindrar detta.  

 

Företagarnas jurister får inte mycket frågor rörande ärenden om ”rätten att bli bortglömd”.  

I maj 2018 blev det en uppgång av frågor rörande GDPR, var femte fråga handlade om GDPR, 

men redan i juni 2018 minskade frågorna om GDPR och har fortsatt att minska sedan dess.  

 

Arbetet med GDPR berör alla företag, från stora till små; det är inte ett arbete som är klart efter 

införandet – utan kräver ett kontinuerligt arbete. Det finns däremot undantag i förordningen, 

exempelvis vid tillfälligbehandling när ett företaget får e-post från en kund som går att lösa fort 

för att sedan radera e-postmeddelandet. Skulle det däremot röra sig om en faktura som en kund 

ska betala är detta inte en tillfälligbehandling – då fakturan ska bokföras enligt bokföringslagen 

och sparas i sju år. Vid samtliga personuppgiftsbehandlingar ska det göras en bedömning över 

vad, varför och hur behandlingen genomförs och företagen ska föra register över detta. Hur 

detta sker på bästa sätt, och hur företagaren formar det administrativa arbetet, rörande behand-

ling av personuppgifter på ett säkert sätt är upp till varje enskild företagare. 

 

4.3 Intervju med företag tre. 

Vad anser ni har varit den största utmaningen med införandet av GDPR hos er?  

”Det beror på ur vilket perspektiv man ser på det, ur ett tekniskt- eller organisatoriskt perspek-

tiv. För mig som VD och en av ägarna var det svårt med att prioritera – GDPR eller den lö-

pande verksamheten, hur ska jag kunna lägga de resurser som krävs för att göra det här på ett 

bra sätt? Jag upplevde att det fanns tre primära utmaningar med införandet av- och GDPR i 

sig. En av utmaningarna var: hur ska vi göra för att få det här att kännas naturligt i det dagliga 

arbetet, och inte som något på sidan om?”. – citat från VD:n. 

 

För att lösa detta ”härmade” de processer som redan fanns inom verksamheten, exempelvis det 

systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronderingar, tillbudsrapporter med mera. En annan 

utmaning för bolaget var att göra avvägningar mellan vad som mer och mindre viktigt i GPRD 

– ”vad är det vi ska fokusera på?”. Personuppgiftbiträdesavtalen var exempelvis en av sakerna 

som blev nedprioriterade inledningsvis. 

 

VD:n menar också på att det är mer eller minder omöjligt att uppfylla samtliga krav i GDPR –

”det är märkligt att skapa en lag som inte riktigt går att följa med nuvarande tekniska lösningar. 

Det blir ett tufft ansvar för mig som företagare att medvetet välja att vad jag initialt ska ”bryta” 

mot i lagen”. Det märks under intervjun att detta är något som oroar och skapar en stress för 

företagaren och företaget.   

 

En annan intressant aspekt som framkom under intervjun med VD:n var dennes upplevelse, 

baserad på diskussioner och resonemang med andra företagare, att GDPR får lätt ett fokus på 

kundernas personuppgifter och hanteringen av dessa, medan många företagare glömmer att re-

gelverket även omfattar den egna personalen – och tänker instinktivt därför att GDPR inte beror 

dem, i och med att dem bara arbetar mot andra företag. 
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5. Analys och diskussion  
Hur har Sveriges SMF-företagare upplevt införandet av GDPR? 

Både utifrån de undersökningar och intervjuer som behandlats genom arbetet med uppsatsen 

framkommer det att GDPR upplevs som en komplicerad förordning, främst till följd av att det 

krävs en hel del egna tolkningar – då det saknas praxis och inte finns tillräckligt mycket rikt-

linjer. Detta svar baseras till största del på de statistiska undersökningar som legat till grund för 

arbetet med uppsatsen, samt intervjun med chefsjuristen på Företagarna utifrån dennes erfaren-

het av frågor från SMF-företagare.   

 

Hur mycket administration tycker SMF-företagare att införandet har inneburit? 

SMF-företagens upplevelse av administration hänförlig till GDPR varierar, där de minsta före-

tagen upplevt detta betydligt tyngre än de aningen större företagen på SMF-skalan, som redan 

hade vissa rutiner och processer på plats utifrån tidigare krav i PuL. Det är främst administration 

i samband med införandet som krävts, för att få de nya processerna och rutinerna på plats, 

medan de administrativa följderna därefter inte bedöms som lika betungande.  

 

Vilka andra svårigheter har SMF-företagare upplevt i och med införandet av GDPR? 

En svårighet som ofta lyfts fram i undersökningar, intervjuer och litteraturen rörande GDPR är 

regleringen av ansvar mellan den personuppgiftsansvarige och dess personuppgiftsbiträden. 

Hur ska dessa personuppgiftsbiträdesavtal formuleras, när träder dessa i kraft och hur ska an-

svaret fördelas? 

 

5.1 Analys 

Kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete är något som går att jämföra med ambitionen som 

framkommer inom dataskyddsförordningen; nämligen strävan efter ett kontinuerligt arbete och 

ständiga förbättringar av respektive område inom organisationen. Inget företag blir någonsin 

färdiga med sitt arbetsmiljöarbete, och på samma sätt bör det vara avseende arbetet med GDPR. 

Detta kan alltså vara ett bra sätt för företag att ta sig an arbetet med GDPR, då det förhopp-

ningsvis redan finns en vana och struktur att arbeta på liknande sätt inom arbetsmiljöområdet. 

Både intervjun med chefsjuristen och de litterära källorna förstärker detta genom att eftertryck-

ligen betona att GDPR inte är en engångsinsats utan ska vara en kontinuerlig förbättringspro-

cess.  

 

Både vid intervjuerna och litteraturstudierna framkom det att personuppgiftsbiträdesavtal varit 

det som företagen haft svårast med att implementera. Företagarna vet inte när avtalen ska ingås 

eller vad dessa ska innehålla; det blir även en viktig resursfråga för företag med många under-

leverantörer eller samarbetspartners att få fram specifika avtal för varje enskilt fall. Här skulle 

det vara önskvärt med tydligare riktlinjer och mallar för att underlätta detta för företagarna. 

Inom detta området skulle en djupare forskning kunna genomföras i syfte att förtydliga begrepp 

och innebörd. Faktum är att svenska Datainspektionen blivit utsedda att leda ett arbete inom 

Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) med att ta fram riktlinjer för tolkning av begreppen 

”personuppgiftsansvarig” samt ”personuppgiftsbiträde” och deras respektive skyldigheter, som 

bland annat innefattar avtalen mellan dessa.135  

 

Avsaknaden av rättsfall och praxis gör att många delar i förordningen uppfattas som otydliga. 

Det blir intressant att se hur området kommer utvecklas framgent och hur framtida forskning 

kommer bidra med olika metoder för att underlätta införandet och efterlevnaden av GDPR inom

                                                      
135 Datainspektionen. Datainspektionen leder arbete med EU-riktlinjer. 
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olika organisationer. Ju fler riktlinjer och checklistor det finns, desto enklare blir det att förstå 

för olika företagare – detta bör i sin tur leda till att såväl införande som efterlevnad blir mindre 

kostsamt och därigenom ökar sannolikheten att fler företagare faktiskt inför GDPR. Den admi-

nistrativa kostnaden för GDPR hos företagen är i dagsläget väldigt hög, vilket skulle kunna 

förklara varför införandet går väldigt långsamt på vissa håll. 

 

Undersökningen som Datainspektionen genomförde baserades på totalt 2487136 webb- eller te-

lefonintervjuer med olika organisationer. Av dessa hade ungefär 240 organisationer färre än tio 

anställda,137 vilket vittnar om att det finns en kraftig överrepresentation av stora organisationer 

i undersökningen. Denna typ av undersökningar är viktiga för våra politiker och övriga beslut-

fattare för deras fortsatta arbete, men det finns en risk för att dessa ger en skev bild verkligen-

heten – då de flesta av Sveriges företag är små. Fler än en miljon företag i Sverige har trots allt 

färre än tio anställda och utgör således mer än 99,4 procent av Sveriges företag. Detta är viktigt 

att förstå, men samtidigt kan man argumentera att dessa å andra sidan generellt sett inte hanterar 

känsliga personuppgifter i någon större utsträckning var och en för sig – tillsammans hanterar 

denna grupp däremot en stor mängd personuppgifter.  

 

En tydlig kritik som framkommit under arbetets gång är att förordningen anses svårtolkad, vil-

ket medför att företagare måste göra egna tolkningar av vad som menas med exempelvis ”stor 

omfattning”. Detta riskerar att leda till feltolkningar som på sikt kan innebära en reprimand 

eller, i värsta fall, en stor sanktionsavgift till företagaren; ju större tolkningsutrymme en lag har 

desto större risk finns det för feltolkningar. GDPR är ett nytt juridiskt område, och även om 

organisationer påbörjat sin resa mot ett inbyggt dataskydd så saknas praxis, vilket innebär att 

mycket kommer bottna i de enskilda juristernas och företagarnas egna tolkningar i kombination 

med Datainspektionens bedömningar. I intervjun med VD:n på det intervjuade företaget fram-

kom även att en full efterlevnad av regelverket i dagsläget kräver teknik som ännu inte finns – 

detta är dock något som inte varit i fokus för arbetet med denna uppsats, men något som bör 

undersökas närmare. 

 

Många av de, till Datainspektionen, anmälda incidenterna anses vara orsakade av den mänsk-

liga faktorn. Denna trend kan förväntas fortgå tills dess verksamheter fått ordning på sina rutiner 

rörande personuppgiftshantering. Dessa siffror kan däremot förväntas minska framöver, alltef-

tersom företagen kommit längre i sitt kontinuerliga arbete med rutiner, utbildning av personal 

och desto längre GDPR varit gällande.  

 

I Vismas undersökning framkom det att 89 procent av småföretagarna inte är oroliga över att 

bryta mot reglerna, vilket kan anses förvånande och motstridigt till uppgiften att 79 procent av 

dessa inte känner till eller vidtagit några konkreta åtgärder sedan reglerna trädde i kraft. Tyder 

detta på att dem inte har förstått reglerna, att dem inte är oroliga för att bli granskade eller att 

det primärt rör sig om enmansföretagare som arbetar mot andra företag? Seriösa företag, oavsett 

om dem är små, måste sätta sig in i regelverket. Det är alarmerande att så många ännu inte satt 

sig i regelverket – detta riskerar att leda till en ond cirkel av passivitet som kan vara svår att 

bryta och kan leda till stora konsekvenser. Det kan inte vara värt att riskera sanktionsavgifterna 

för någon verksamhet, även om verksamheten är liten och risken för sanktionsavgift är låg. I 

uppsatsen behandlas frågeställningarna utifrån ett SMF-perspektiv, och här kan det sägas råda 

stora skillnader – främst beroende på företagens storlek. Företagen i det övre häradet på SMF-

skalan, 50 - 250 anställda har en relativt god kännedom kring bestämmelserna och även kommit 

en bit på vägen vad gäller efterlevnad. Företag med mellan 10 - 49 anställda har generellt sett 

                                                      
136 Datainspektionen. Nationell integritetsrapport. s. 49, 71.  
137 Datainspektionen. Nationell integritetsrapport. s 71. 
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kännedom om lagstiftningen, men ej hunnit lika långt vad gäller införande och efterlevnad - 

medan det bland företag med färre än 10 anställda, det vill säga den absoluta merparten av 

Sveriges företag, fortfarande finns företag helt utan kunskap om regelverket. 

 

5.2 Diskussion 

Den personliga integriteten är i farozonen; den exponentiellt snabbare teknikutvecklingen och 

våra ”uppkopplade” liv ökar risken för att våra personuppgifter kommer i orätta händer. Paral-

lellt med detta ökar även vår medvetenhet om dessa risker och vi blir allt mer mån om vår 

integritet och att våra personuppgifter inte ska hamna i orätta händer och försöker därigenom 

skydda oss på olika sätt. GDPR kom inte en minut för sent! 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv var det bra att GDPR infördes, och det är viktigare än någonsin 

att arbeta med att värna den personliga integriteten, samtidigt bör våra beslutsfattare vara helt 

införstådda i vilken börda detta innebär för de små företagen med färre än tio anställda – som 

trots allt utgör ungefär 99,4 procent av Sveriges samtliga företag. 

 

En företagare som inte infört eller förstått vikten av dataskyddsförordningen och den personliga 

integriteten för både de anställda, kunder och samspelet med underleverantörer kommer auto-

matiskt att bryta mot förordningen. Även fast en företagare inte kommer efterleva hela förord-

ningen på en gång, är det bättre att börja än att helt nonchalera regelverket – ett första steg kan 

exempelvis vara att inhämta samtycke från eventuella anställda. Känner företagaren en osäker-

het kring regelverket finns det många organisationer, exempelvis Företagarna eller Svenskt Nä-

ringsliv, som kan bidra med kunskap och stötta företagaren i arbetet med GDPR. Arbetet med 

GDPR ska ses som ett kontinuerligt arbete, precis som med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Genom att utbilda de anställda och sig själv leder kan arbetet med GDPR blir ett ypperligt 

tillfälle för gemensamt lärande i organisationen – vilket kan leda till att personalen känner ökad 

delaktighet i det dagliga arbetet. Se GDPR som en möjlighet! 

 

GDPR har varit ett intressant och roligt område att studera, särskilt utifrån ett SMF-företags-

perspektiv. Efter att ha studerat området och inhämtat information till arbetet med uppsatsen 

har det blivit uppenbart att GDPR inte behöver vara komplicerat att införa – förutsatt att före-

taget haft ett strukturerat arbeta via PuL tidigare. En sådan struktur har däremot generellt sett 

existerat primärt i större bolag och organisationer, medan Sveriges små företag med upp till 49 

anställda haft svårt, både kompetens- och resursmässigt, att genomföra detta. Företagen som 

står längst ifrån ett efterlevande av regelverket är mikroföretagen med färre än tio anställda, de 

som inte haft ett strukturerat arbete sedan tidigare, samt de som bara har fokuserat på små delar 

ur GDPR och inte arbetat med helheten. Dessutom kan det vara så att många företag som enbart 

arbetar med leveranser mot andra företag ”glömmer” att GDPR inte bara omfattar kundernas 

personuppgifter utan även eventuella anställdas, och att ett införande och arbete med GDPR 

omfattar även dem. Detta framkom vid intervjun med VD:n på det intervjuade företaget, detta 

är något som bör undersökas närmare för att säkerställa ett samband – men om så är fallet skulle 

detta kunna tyda på okunskap hos de företag som inte förstått innebörden av GDPR. 

 

5.3 Slutkommentar 

Litteraturunderlaget för framställandet av uppsatsen kan anses tunt. Här vill jag dock under-

stryka att vid tillfället för framställandet av uppsatsen fanns det enbart en litteraturkälla som 

behandlade det praktiska införandet av dataskyddsförordningen. Övriga litteraturkällor behand-

lade snarare själva regelverket; där har jag istället valt att utgå direkt ifrån förordningen.
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Det kommer onekligen vara intressant att följa utvecklingen och vad i dataskyddsförordningen 

som kommer prövas rättsligt av domstolarna. Jag ser fram emot hur det fortsatta arbetet med 

GDPR kommer ske hos Sveriges SMF-företag och huruvida Datainspektionen kommer genom-

föra någon mer riktad undersökning mot småföretag, som trots allt utgör drygt 99 procent av 

Sveriges företag. Det finns ett behov av att förbättra stödet till de minsta företagen rörande 

införande och efterlevnad av GDPR, något som berörs i korthet i Datainspektionens rapport. 

Hur dessa eventuella stöd till småföretagen utformas kommer vara intressant att följa! 
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Bilaga  
Hej företagets namn! 

Mitt namn är Gisela Björklund och jag läser sista året på Rättsvetenskapsprogrammet på Luleå 

tekniska universitet. Jag håller i skrivande stund på att jobba med mitt examensarbete som 

handlar om ”Hur GDPR har påverkat små- och medelstora företag”, och i detta har jag valt att 

göra en liten undersökning. Jag undrar nu om du som VD, eller annan personal som har varit 

involverade i införandet av den nya dataskyddsförordningen i er verksamhet, skulle kunna svara 

på några frågor om detta. 

 Frågorna är: 

1. Hur har ni i företaget valt att jobba med införandet av GDPR hos er? Har ni kunnat 

jobba med införandet utifrån bolagets befintliga resurser eller har ni varit tvungna att 

anställa ny personal alternativt tagit in konsulter för hjälp?  

2. Vad är den största skillnaden för er efter införandet av GDPR? På vilket sätt har hante-

ringen av kundernas och personalens personuppgifter förändrats?    

3. Vet du som företagare, eller annan personal som jobbat med införandet, vad som krävs 

i ert fall för att kunna efterfölja GDPR? Har någon del av GDPR varit otydlig och däri-

genom svår att efterfölja?  

4. Har ni använt er av några checklistor, exempelvis de från datainspektionen eller verk-

samt.se, vid införandet av GDPR hos er? 

- Om ja: var dessa hjälpsamma? På vilket sätt underlättade dessa införandet? 

- Om nej: varför inte? Var dom svåra att hitta, förstå eller passade dom inte för er 

verksamhet?  

 

Jag skulle vara väldigt tacksam för svar på dessa frågor då det skulle underlätta min undersök-

ning om hur GDPR har påverkat små- och medelstora företag. Företagets namn kommer inte 

att synas i resultatet av undersökningen.  

Svar på frågorna önskar jag senast den 2019 – 04 – 26.  

 

Med vänlig hälsning 

Gisela Björklund 


