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Summary 
The purpose of this work is to study the General Data Protection Regulation (GDPR) and what 

challenges and impact this regulation can have on both organization and systems. The focus of the 

work will be on the specific requirement “privacy by design” that is one part of GDPR. 

The GDPR will come into force on May 25, 2018. Since the GDPR is a new regulation, there has been 

little research on the subject yet. The research that has taken place in the field has mostly been in 

the field of law. This results in the subject being highly relevant for further studies, since this work 

will unravel new information. 

The purpose of the work is to investigate how GDPR, through its requirements, affects an 

organization and how to take into account the specific requirement of privacy by design. It will also 

be investigated which demands are made of technology and functions. By doing this, knowledge will 

come about if and how an organization prepares and what it takes to meet the requirements 

of the GDPR. 

Privacy by design is a philosophy of how built-in integrity can be used to protect and integrate the 

personal integrity of systems. It is based on seven principles that will be used to understand how 

integrity can be protected. But like all solutions there are challenges. These are the challenges that 

the work will investigate, and as a result give recommendations that hopefully can be used to get an 

overview of how an organization, is in phase with privacy by design, which is part of GDPR. Based on 

the organization's response, recommendations will be given for how the organization could further 

improve its work. 

The method used to support this work is of a qualitative nature and includes interviews with persons 

from an organization in the security industry that develop methods and software for information 

security work. The organization that has been investigated is in the pitfalls for ensuring GDPR and has 

conducted an initial analysis of the situation. 

The foundation of this study relies on four interviews, on which a content analysis was made. 

Through this analysis, a clear picture emerges of how the work with upcoming challenges can present 

itself, with the changes regarding the new law concerning privacy by design. In order to investigate 

this, an organisation that works with information security and software development has been 

scrutinized. As a part of the study, a questionnaire and a summary of the principles relevant to 

privacy by design, was developed. The conclusion was that the scrutinized organisation generally 

does work with privacy by design, but still has some challenges to face. The analysis and discussion of 

the interviews resulted in recommendations for the organization on how to further strengthen their 

work with information security. Furthermore, a questionnaire, which can be found in the appendix, 

has been developed, and can be used by other organizations wishing to examine their progress on 

the work with implementing the GDPR requirements regarding privacy by design. 

Keywords: GDPR, General Data Protection Regulation, Privacy by design, privacy, integrity 



Sammanfattning 
Detta arbete har till syfte att studera den nya dataskyddsförordningen General Data Protection 

Regulation´s (GDPR) utmaningar och påverkan på både organisation samt system. Fokus i arbetet har 

varit på det specifika kravet privacy by design som är en del av GDPR. 

GDPR-förordningen kommer träda i kraft den 25 maj 2018. Eftersom GDPR är en ny förordning så har 

det inte skett forskning i större utsträckning i ämnet ännu. Den forskning som har skett inom 

området har mestadels varit inom juridiken. Detta resulterar i att ämnet är högaktuellt att 

undersökas eftersom ny kunskap kommer tillkomma genom detta arbete.  

Arbetet syftar till att undersöka hur GDPR genom sina krav påverkar en organisation och hur hänsyn 

tas till det specifika kravet privacy by design. Det kommer också undersökas vilka krav som ställs på 

teknik och funktioner. Genom att göra detta kommer kunskap tas fram om och hur en organisation 

förbereder sig och vad som krävs för att uppfylla kraven med GDPR. 

Privacy by design är en filosofi på hur inbyggd integritet kan användas för att skydda och bygga in 

den personliga integriteten i system. Den baseras på sju principer som skall användas för att förstå 

hur integritet kan skyddas. Men likt alla lösningar finns det utmaningar. Det är dessa utmaningar som 

arbetet skall undersöka och för att utifrån resultatet ge rekommendationer som förhoppningsvis kan 

användas för att få en överblick hur en organisation ligger i fas med privacy by design, som är en del 

av GDPR. Baserat på organisationens svar kommer rekommendationer ges för hur organisationen 

skulle kunna förbättra sitt arbete ytterligare.  

Metoden som använts till stöd för detta arbete är en fallstudie av kvalitativ art, och innefattar 

intervjuer med personer från en organisation inom säkerhetsbranschen som utvecklar metoder samt 

mjukvara för informationssäkerhetsarbete. Organisationen som har undersökts befinner sig i 

startgroparna för säkerställandet av GDPR och har gjort en inledande analys av läget. 

Fyra intervjuer har legat till grund för studien och på dessa har en innehållsanalys genomförts. Med 

hjälp av analysen så framträder en tydlig bild av hur arbetet kan se ut, i samband med 

lagförändringen ur privacy by design-perspektivet. För att ta reda på detta har en organisation som 

arbetar med informationssäkerhet och mjukvaruutveckling undersökts. Till arbetet utvecklades en 

frågeguide och en sammanfattning av principer, som är relaterade till privacy by design. Det har visat 

sig att organisationen som undersöktes till stora delar arbetar med privacy by design, men har 

ytterligare utmaningar att bemöta. Analys och diskussion av intervjuerna har resulterat i 

rekommendationer till organisationen angående hur de kan stärka upp sitt 

informationssäkerhetsarbete ytterligare. Dessutom har en frågeguide, som återfinns i bilagorna, 

tagits fram och denna kan användas av andra organisationer som önskar undersöka hur de ligger till i 

sitt arbete med GDPR:s krav på privacy by design. 

Nyckelord: GDPR, General Data Protection Regulation, Privacy by design, integritet, personlig 

integritet  



Begrepp och förkortningar 

IT = Informationsteknologi 

EU = Europeiska Unionen 

GDPR = General Data Protection Regulation 

PUL = Personuppgiftslagen 

LIS = Ledningssystem för informationssäkerhet 

ISO = Internationella standardiseringsorganisationen 

SIS = Swedish Standards Institut 

FRA = Försvarets radioanstalt 

Privacy by design = Engelskt begrepp, kan närmast översättas till ”inbyggd integritet” på svenska
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1 Introduktion 
I samband med att en ny lag eller förordning träder i kraft, tillkommer nya krav och gamla krav kan 

komma att försvinna. För en organisation kan kraven vara omfattande eftersom IT-system, processer 

samt juridiska tillämpningar måste tillgodoses. 

Eftersom många organisationer kan behöva hantera personuppgifter uppstår frågor kring den 

personliga integriteten. Lagen som berör de mänskliga rättigheterna (SFS 1994:1219, artikel 8) säger 

att den personliga integriteten skall värnas. Utan skydd riskerar den personliga integriteten att 

urholkas. Idag är människor ständigt uppkopplade och tillgängliga. Men det betyder inte att allt som 

sker är något som skall skyltas mot omvärlden konstant. Vem du är på jobbet och vem du är privat 

kan skilja sig avsevärt åt. Det finns ett behov i den digitala världen, precis som i den fysiska, att kunna 

anamma olika roller. Besöker vi Facebook eller en vårdcentral finns våra personuppgifter lagrade, vid 

olycksfall registreras skadan och ett försäkringsbolag kopplas in. Detta är bara några exempel på 

tillfällen där personuppgifter samlas in. Men vad kan konsekvenserna bli om dessa inte skyddas? Om 

en databas läcker uppgifter om personer som har till exempel skyddad identitet, kan resultatet bl 

förödande för den enskilde personen. 

För att skydda personuppgifter behöver organisationer arbeta med informationssäkerhet. Genom ett 

systematiskt informationssäkerhetsarbete kan personuppgifter skyddas. Detta eftersom kontrollen 

över information, ansvarsområden, befogenheter ökar samt att rollerna tydliggörs för arbetet. 

Informationssäkerhet syftar även till att säkerställa informationens konfidentialitet, tillgänglighet 

samt riktighet. I detta område kan även spårbarhet ingå (Stair & Reynolds, 2008). 

En förändring som påverkade många organisationer var personuppgiftslagen (PUL 1998:204) som 

trädde i kraft 1998. Lagen var en svensk tolkning av EU-direktivet 95/46/EG. Genom denna lag 

försågs medborgarnas personliga integritet med starkare skydd. Dessa krav ställde nya krav på 

myndigheter, företag och andra organisationer. 

Nästa stora förordning som kommer påverka organisationer inom EU är GDPR - General Data 

Protection Regulation (2016:679) som träder i kraft 25 maj 2018. Medborgarnas personliga integritet 

står återigen i fokus och syftet med förordningen är att deras rättigheter och skydd ska öka och 

denna lag kommer att ersätta PUL. En EU-förordning innebär att alla EU-länder tillämpar rättsakten i 

sin helhet och den akten blir till lag i medlemsländerna per automatik. 

För att skapa en förståelse för hur en organisation jobbar med en förändring som GDPR och vilka 

utmaningar de ser med dessa krav på privacy by design, kommer en fallstudie utföras. Genom att 

undersöka hur en organisation inom säkerhetsbranschen, vars kunskap och nivå ligger i framkant, 

befinner sig i sitt arbete, bör det kunna ge en indikation på vilka utmaningar som finns mer specifikt 

även för de som inte arbetar inom sagd bransch. Detta eftersom det redan finns ett tänk kring dessa 

frågor inom organisationen. Organisationen som undersöks via intervjuer har en hög kompetens och 

en unik inblick i informationssäkerhetsarbete. Kompetensen och kunskapen som organisationen 

besitter, har även resulterat i att de har egenutvecklat applikationer och metoder, i kombination med 

att de även hjälper sina egna kunder med informationssäkerhetsarbete. 
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2 Bakgrund 
För att förstå varför förordningen GDPR kan tänkas orsaka utmaningar behövs en grundförståelse för 

de faktorer som samverkar och på vilket sätt de gör detta. Nedanstående avsnitt tar upp GDPR mer i 

detalj kring vad några av de enskilda kraven kommer att innebära, främst privacy by design. 

Dessutom beskrivs vad som menas med informationssäkerhet, ledningssystem för 

informationssäkerhet (LIS) samt vad som menas med teknisk och administrativ informationssäkerhet. 

2.1 General Data Protection Regulation 
I EU-parlamentets förordning (2016:679) går det att utläsa att den 14 april 2016 antogs den nya 

förordningen General Data Protection Regulation, allmänt förkortad GDPR. Syftet med denna 

förordning är att ersätta direktivet 95/46/EC samt arbeta gentemot att lagarna blir mer homogena 

inom EU-länderna. Den nya förordningen skall träda i kraft den 25 maj 2018. Förändringen kommer 

innebära ett ökat skydd av den personliga integriteten för medborgarna enligt Medelius & 

Segebaden (2016). Hårdare krav och nya utmaningar kommer i sin tur leda till att organisationer 

måste ställa sig frågan kring hur personuppgifter hanteras i nuläget, samt vad som kommer behöva 

förändras innan förordningen träder i kraft. 

Cradock, Stalla-Bourdillon & Millard (2016) har undersökt GDPR-förordningen och hur transparens 

skall kunna ske för de individer vars personuppgifter har registerats. Författarna efterlyser ett bättre 

sätt att informera och lagra personlig information för dem som har hand om känsliga 

personuppgifter. De hoppas att det nya direktivet ska uppfylla detta. 

En personuppgift är en uppgift som kan användas för att härleda direkt eller indirekt till en specifik 

person. Uppgiften som sådan är lätt att råka samla in. Exempel på detta är om personen har ett unikt 

namn eller om personens namn finns kopplad till ett företag med få anställda. Känsliga 

personuppgifter i sin tur är sådana som kan orsaka skada för den enskilde. Känsliga personuppgifter 

är medicinsk information, ras eller etiskt ursprung samt även information som sexuell läggning, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och medlemskap i fackförening (PUL 1998:204, 

§13). 

Tidigare gjordes det skillnad på ostrukturerad och strukturerad data vilket inte kommer att vara fallet 

med den nya förordningen. Ostrukturerad data kan vara information som finns i exempelvis e-post 

och chatt-loggar. Strukturerad data i sin tur är exempelvis databaser (Stair & Reynolds, 2008). 

Vid frågan om vad som räknas som fullgott tekniskt och organisatoriskt skydd är PUL och GDPR 

ganska lika i sin utformning även om visst förstärkt skydd finns i den nya dataförordningen. Den mest 

betydande skillnaden är dock att PUL på denna punkt var mer tandlös i sina påföljder eftersom den 

var lågt värderad. GDPR i sin tur är betydligt mer strikt i sina påföljder. Exempel på detta kan läsas i 

sektion 2.1.4. 
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2.1.1 Privacy by Design 
En av de stora förändringar som GDPR innebär är att hårdare krav kommer att ställas på säkerheten i 

form av privacy by design. Privacy by design innebär att ett säkerhetstänk mot skydd av personlig 

integritet måste finnas som en röd tråd genom hela systemutvecklingsarbetet redan från start. Det 

får med andra ord inte bli en efterkonstruktion där organisationer börjar arbeta med detta först efter 

att en incident har inträffat. Datainspektionen (2017) tar upp denna princip kring när befintliga 

system eller nya system skall ändras eller förnyas. För att skydda den personliga integriteten skall 

inte mer information än nödvändigt samlas in och lagras. Informationen får sedan inte användas till 

något annat än det som den ursprungligen har samlats in för. 

Cavoukian (2012) var den första som myntade begreppet privacy by design och tar i sitt arbete upp 

att det finns sju grundprinciper inom privacy by design. 

Den första principen är enligt Cavoukian (2012) att arbetet skall ske i ett förebyggande syfte, genom 

att utveckla metoder och strategier för att kunna upptäcka och känna igen tecken på att den 

personliga integriteten kan komma att hotas blir arbetet proaktivt. När detta görs kan många 

incidenter undvikas innan de kan tänkas inträffa. Här lyfter hon behovet av att nyckelpersoner inom 

en organisation, till exempel ledning, ägare, VD, styrelse eller dylikt, medverkar aktivt i arbetet. Det 

måste med andra ord finnas ett grundintresse för informationssäkerhet och personlig integritet från 

dessa aktörer för att arbetet skall uppnå sitt syfte. Detta är något som även återfinns i SIS (2007b, 

s9). 

Cavoukian’s (2012) andra princip tar upp är att integritetstänk alltid skall finnas med som standard. 

Vilket även Datainspektionen (2012) lyfter i sina rekommendationer. Här skall den enskilda individen 

inte behöva slå vakt om sin personliga integritet, utan det skall finnas inbyggt i systemet. Vad som 

menas med detta är att hänsyn måste tas till integriteten vid insamling av information och att endast 

nödvändig information samlas in för det specifika ändamålet. Med andra ord skall insamlad personlig 

information ligga på en miniminivå. Stor vikt läggs även på att den insamlade datan inte lagras längre 

än nödvändigt och att utgångspunkten alltid skall vara att skydda integriteten. För att lyckas med 

detta bör mjukvaruutvecklare, program- och processägare vara delaktiga i arbetet. 

Princip nummer tre är att bygga in integriteten. Privacy by design skall implementeras i både design 

och arkitektur i IT-systemen, men även i affärsmetoder. I denna princip betonas vikten av 

dokumentation och att tydligt integritetstänk skall finnas med önskade funktioner samt att 

potentiella risker identifieras enligt Datainspektionen (2012). I arbetet ingår även 

informationssäkerhetsarbete i form av standarder och ramverk till stöd. Cavoukian (2012) tar även 

upp att privacy by design inte enbart får bli ett IT-projekt utan samverkan behöver ske i allt från 

processägare, utvecklare, kravställare till leverantörer. 

Full funktionalitet är fjärde principen. Vanligen så brukar valet falla på antingen säkerhet eller 

integritet. Detta resulterar i att implementationen blir utmanande. Cavoukian (2012) säger att det 

inte nödvändigtvis måste sluta med det ena eller andra alternativet, utan målet är att balansera upp 

båda sidor utan att onödiga kompromisser sker. För att lyckas med dessa aspekter behövs ett 

samarbete där både processägare, chefer, utvecklare, kravställare och leverantörer involveras. 
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Femte principen är skydd under hela livscykeln. I denna princip bör alla som involveras i arbetet med 

systemet finnas med. Detta kan till exempel vara utvecklare, process- och programägare. 

Tyngdpunkten för denna princip ligger i hur den personliga integriteten säkerställs och hur denna 

säkerhet implementeras och underhålls. Arbetet sker redan i en inledande fas av arbetet fram till att 

systemet tas i bruk. Användning av kryptering, loggning och åtkomstkontroll nämns som olika sätt att 

skydda datan under systemets livstid. I arbetet behöver det finnas rutiner för hur information skall 

kunna tas bort eller förstöras (Cavoukian, 2012; Datainspektionen, 2012). 

Cavoukian (2012) tar i sin sjätte princip upp att synlighet och transparens måste finnas i systemet. 

Det skall med andra ord vara tillgängligt, ha transparens och ge de personer vars personliga 

information har hanterats möjlighet att korrigera detta, under förutsättningen att personerna kan 

verifiera att det är just deras information som hanteras. Detta kan göras genom att upplysa den 

individ vars personliga information har hanterats och hur informationen skyddas, lagras och kan ges 

åtkomsts till. Parter som bör involveras i denna process är mjukvaru- och applikationsutvecklare, 

systemarkitekter samt ledning. 

I den sista, sjunde principen är det viktigt att ha respekt för den personliga integriteten och att 

arbetet behöver vara användarcentrerat. Med användarcentrering menas att systemet skall vara 

användarvänligt och fokusera kring användaren. Här krävs det att ett samtycke ges från personen 

vara uppgifter hanteras. Beroende på hur känslig datan är, desto mer specifik måste förfrågan om 

medgivandet vara. Väl värt att notera är att medgivandet kan tas tillbaka. Den insamlade datan 

måste vara korrekt och komplett. Detta kan göras genom att användaren får tillgång till uppgifterna 

som registreras om denne. Utöver detta skall den registrerade förses med information kring hur 

organisationer hanterar informationen. Här krävs även att organisationer följer regelverket som satts 

upp. Personer som är delaktiga här är ledningen, utvecklare, program-, applikations- samt 

processägare (Cavoukian, 2012). 

För en analys av vanliga problem som kan uppstå vid implementationen av ”privacy by design”, se 

sektion 3.1. 

2.1.2 Datahantering 
Hårdare krav och nya utmaningar leder till att organisationer måste ställa sig frågan kring hur 

personuppgifter samlas in, lagras och hur dessa sedan skall kunna flyttas från en organisation till en 

annan (GDPR, 2016/679). Datainspektionen (2017) tar upp att en av de stora skillnaderna med den 

nya förordningen kommer vara att organisationer behöver få samtycke av personen vars uppgifter 

hanteras. Denna förfrågan behöver vara explicit uttryckt. I de fall personen är under 16 år kommer 

ett samtycke krävas från vårdnadshavare. Datan som processas behöver sedan dokumenteras. Värt 

att notera är att personer vars data har hanterats får mer rättigheter och skydd än i PUL. Vid behov 

har personen rätt att begära ut kopior för att se vad som har lagrats. Om individen sedan lidit 

personlig skada på grund av vad som lagrats, kan personen begära att den datan raderas eller flyttas 

(Datainspektionen, 2017).  
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2.1.3 Rätten att bli bortglömd 
I samband med den nya förordningen tillkommer rätten att bli glömd. I det europaparlamentariska 

direktivet 2016/679, artikel 17, går det att utläsa att de personer som berörs ska kunna få sina 

uppgifter raderade. Medelius & Segebaden (2016) gör en jämförelse mellan 28§ PUL (1998:204) samt 

EU-direktivet (2016/679), artikel 17 och här framkommer det tydligt att enskilda personer kommer 

att få bättre kontroll över vilka personuppgifter som har hanterats. Det kommer också bli enklare att 

nyttja rätten att bli bortglömd samt att rätten till radering kan tillämpas vid behov. Dock tar 

författarna upp att artikel 17 kommer innebära att rätten till radering både har utvidgats och 

förstärkts, men inte nödvändigtvis kommer lösa de problem som kan tänkas uppstå. 

2.1.4 Incidenthantering och sanktionsavgift 
En säkerhetsincident kan enligt Datainspektionen (2017) resultera i olaglig, alternativt oavsiktlig 

förstörning av personuppgifter som har behandlats och röjande av behandlande personuppgifter. 

Här räknas även ändring samt förlust av personuppgifter och obehörig åtkomst till personuppgifter 

som blivit behandlade in. Vid händelse av incidenter i någon av de fall som nämnts skall dessa 

rapporteras till datainspektionen. Med den nya förordningen tillkommer det även att incidenter 

måste rapporteras inom 72 timmar. 

I EU-förordningen 2016/679, artikel 83:4-5 står det att sanktioner kan utdömas i form av en summa 

på upp till 10 miljoner euro eller upp till 2 % av den årliga globala omsättningen, beroende på vilket 

av alternativen som är mest kännbart. Denna sanktionsavgift inträffar till exempel om organisationen 

underlåter att meddela att ett dataintrång har skett. Den högsta sanktionsavgift som kan dömas ut 

uppgår till 20 miljoner euro eller upp till 4 % av den årliga globala omsättningen. Denna 

sanktionsavgift kan bli aktuell om till exempel organisationen inte sköter privacy by design konceptet 

eller säkerställer att samtycke givits till att samla in personuppgifter. I EU-förordningen går det att 

utläsa att det inte görs någon skillnad på om det är en nyetablerad organisation med liten 

omsättning eller en väletablerad organisation med en stor omsättning. 

2.1.5 Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarige kommer ha liknande arbetsuppgifter som finns i nuvarande lagstiftningen 

(PUL, 1998:204), vilket innebär att huvuduppgifterna kommer vara hantering av personuppgifter i 

verksamheten. I GDPR har ansvaret och skyldigheter för personuppgiftsansvarige förtydligats. Vikten 

av dokumentation har lyfts i GDPR så att personuppgiftsansvarige kan påvisa att förordningen följs. 

Arbetet kan innefatta att undersöka om organisationer sköter frågan om samtycke som exempel. I de 

fall stora risker finns med personuppgifter kan personuppgiftsansvarige vända sig till 

Datainspektionen för råd eller stöd. Om en organisation har fler än 250 anställda har den 

personuppgiftsansvarige krav på att föra register på arbetet som utförs. I de fall organisationer 

hanterar känsliga personuppgifter som kan bli till en risk för personers rättigheter, så skall det 

oberoende av organisationens storlek finnas ett register (Datainspektionen, 2017; GDPR, 2016/679). 

2.1.6 Dataskyddsombud/Personuppgiftsombud 
Datainspektionen (2017) lyfter vad som bör finnas i åtanke när en person skall utses som 

dataskyddsombud och vad som gäller inför kommande förordning. Dataskyddsombudet har liknande 

arbetsuppgifter och åtagande som personuppgiftsombudet har i nuvarande lagstiftning (PUL, 

1998:204). 
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Om en organisation eller myndighet hanterar känsliga personuppgifter eller om verksamheten 

hanterar riskfylld behandling som storskalig övervakning samt registrering av personer, så behövs ett 

dataskyddsombud. Den person som kan vara aktuell för åtagandet är vanligen någon med adekvat 

utbildning och erfarenhet i dessa frågor. I de fall personen är anställd direkt i organisationen så 

måste denna person ha en befattning som är oberoende i sitt förhållande gentemot sin arbetsgivare. 

Detta för att personen ifråga måste kunna arbeta med dessa frågor utan att hamna i jäv med 

arbetsgivaren (Datainspektionen, 2017). 

Dataskyddsombudet har till uppgift att se till att organisationer sköter sina åtaganden samt granska 

dess rutiner. I de fall när organisationen brister i sin hantering har ombudet även till uppgift att 

anmäla detta till organisationens ledning. Det kan även bli aktuellt att anmäla incidenter till 

Datainspektionen (GDPR, 2016:679). 

2.1.7 Dataportabilitet 
Det som framgår i EU-förordningen (2016/679, artikel 20) är att individen ska kunna få ut ta del av 

den personliga information som lagrats om denne samt att personen har rätten, om det är tekniskt 

möjligt, att skicka datan från en personuppgiftsansvarig till en annan sådan. Van der Auwermeulen 

(2017) har i sin studie valt att undersöka förordningen (2016:679, artikel 20) mer i detalj. Av hennes 

studie framgår det att det finns både fördelar och nackdelar med dataportabilitet. Fördelen är att 

användare kan välja den internetbaserade tjänst som bäst passar dennes behov. Resultatet bör även 

bli att konsumentskyddet kommer öka. Från tjänsteleverantörernas perspektiv blir fördelarna att 

datan blir portabel, vilket gör att kunderna kan vara mer benägna att flytta sin data till just deras 

verksamhet. Dock tar författaren upp att det är en omdebatterad fråga om dataportabilitet och 

många frågetecken kvarstår. Det finns inte ett entydigt svar i vilken omfattning denna punkt i artikeln 

är applicerbar, men att det är ett steg i rätt riktning enligt Van der Auwermeulen (2017). 

2.2 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhetsarbete är ett proaktivt arbete och en långsiktig investering. Genom att en 

kontinuitetsplanering sker på regelbunden basis kan organisationer vara förberedda på incidenter 

som kan uppstå, och vara i fas med den samtida utvecklingen. Arbetet går ut på att hot och risker 

skall minskas, förflyttas eller elimineras och viktig information skall skyddas (SIS, 2006). Definitionen 

av informationssäkerhet är följande enligt Swedish Standards Institute (SIS, 2007a): ”Säkerhet för 

informationstillgångar avseende förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet (även ansvarighet och oavvislighet)”. Här brukar även spårbarhet, autentisering och 

auktorisation räknas in. 

Informationssäkerhet brukar delas upp i administrativ säkerhet och teknisk säkerhet, vilka 

kompletterar varandra. När arbetet sker holistiskt kan det täcka in alla nödvändiga områden och 

öppna upp för samarbete mellan arbetsområden. Genom att arbeta med dessa frågor kan 

medvetandet öka för informationssäkerhet och därmed resultera i ett förbättrat 

informationssäkerhetsarbete. Hur delarna hänger ihop illustreras med Figur 1 nedan. 
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Figur 1 - Informationssäkerhetsmodellen (Åhlfeldt, et al. 2007; SIS, 2015) 

2.2.1 Konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet samt spårbarhet 
Målet med informationssäkerhetsarbetet är att säkerställa informationens konfidentialitet, riktighet 

samt tillgänglighet. Här brukar även spårbarhet räknas in (SIS, 2007b). 

Med konfidentialitet menas att innehållet inte får avslöjas eller göras tillgängligt för personer som 

anses vara obehöriga. Ett exempel på hur information kan skyddas är kryptering. Genom att använda 

sig av kryptering kan ett meddelande skyddas eftersom innehållet döljs och konfidentialitet samt 

riktighet uppnås. För att kunna avkoda innehållet som blivit krypteras krävs det att dekryptering sker. 

Kryptering är uppbyggd på att det finns en nyckel som hålls hemlig och en krypteringsalgoritm (SIS, 

2007b, s82). 

Riktighet är att informationen inte har förändrats av misstag, av obehörig eller av en 

funktionsstörning. Digital signatur kan användas för att säkerställa att till exempel ett mail kommer 

från rätt person, och att meddelandet inte har förändrats sedan personen skrev den. Därmed kan 

riktighet uppnås. Signaturen sker genom att ett digitalt objekt signeras med avsändarens privata 

nyckel. Denna nyckel finns i ett kryptosystem som tillhandahåller en offentlig nyckel. Mottagaren kan 

med hjälp av avsändarens publika nyckel verifiera att innehållet inte har förändrats. Om innehållet 

har förändrats så stämmer inte längre signaturen (Pfleeger, Pfleeger & Margulies, 2015). 

Tillgänglighet är att informationstillgångarna skall kunna fås tillgång till efter behov eller inom en 

önskad tid. Spårbarhet i sin tur är att det skall vara möjligt att kunna härleda till en användare som 

utfört aktiviteter (SIS, 2007a). 
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2.2.2 Administrativ säkerhet 
Administrativt säkerhetsarbete innefattar bland annat riskanalyser, proaktivt arbete samt utformning 

av policy och andra styrdokument. För att kunna uppnå kontroll och kunna arbeta med förändringar 

som dessa bör organisationer införa eller uppdatera ett ledningssystem för informationssäkerhet 

(LIS). LIS går ut på att informationssäkerhetsarbetet skall kunna ske systematiskt och kontrollerat och 

med fokus på hur arbetet kan genomföras. Tanken är att arbetet ständigt skall förbättras, granskas 

och underhållas. Det skall alltid vara aktuellt för de risker som för närvarande råder. Värt att notera 

är att LIS har ett holistiskt tänk och omfattar mer än enbart IT. Grunden för detta arbete är ISO 

27000-serien. Standarden beskriver vad som behöver göras, men hur det skall göras lämnas över till 

ansvariga som arbetar med detta. Genom att använda sig av en standard finns möjligheten att arbeta 

med något som påminner om en checklista. Under arbetets gång skall GAP-analyser utföras för att 

följa upp arbetet. En GAP-analys undersöker hur en organisation ligger till i dagsläget och vad som 

saknas för att nå till de mål som satts upp för informationssäkerhetsarbetet (SIS, 2006). 

Vejseli & Hedberg (2016) har i sin studie undersökt hur förutsättningar för personalen har påverkats 

genom certifiering av ISO 27001 samt tittat närmare vad personalen tycker om att ha infört 

standarden. I samband med införandet är det först en period av anpassning, vilket kan ta tid. En 

nackdel med certifieringen är att administrationen ökar och att det är svårt att lägga arbetet på rätt 

nivå. Fördelarna anses dock vara fler än hindren och anses vara en långsiktig investering. En ISO-

certifiering kan möjliggöra att samarbete kan ske eftersom båda organisationerna arbetar under 

samma krav, vilket gör certifieringen åtråvärd. Genom att sedan arbeta enligt standarden blir 

resultatet bättre kontroll och ökade möjligheter med samarbetspartner och att få nya sådana. 

2.2.3 Teknisk säkerhet 
Teknisk säkerhet hanterar bland annat systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, fysis säkerhet samt 

kommunikationssäkerhet. Scarfone & Mell (2007) visar på vikten av att logga händelser och att 

processen sköts. Detta är ett bra sätt att skaffa kontroll över vad som sker i applikationer och 

maskiner, inte minst i de system som innehåller känslig information. Loggning kan även göras på 

nätverksnivå. Fördelen med loggning är om en incident sker så kan loggarna hjälpa till att spåra vad 

som hänt och undersöka hur allvarlig incidenten var. Svårigheten med loggning är att få ett bra spann 

av loggning. I de fall loggning skulle ske på allt så blir resultatet att mängden data som behöver 

genomsökas igenom blir oöverskådligt. Om loggningen endast sker på några få delar av ett system 

eller dator, så blir resultatet i sin tur att viktig information inte kommer loggas. 

Scarfone & Mell (2007) tar även upp att intrångsdetektering går ut på att undersöka trafiken på 

nätverket för att hitta och identifiera potentiella intrång i systemet. Detta behövs för att säkerställa 

att intrång inte skett, eller upptäcka när det har skett för att behålla kontrollen av systemen. Vid 

upptäckt ger det möjligheten att hantera intrånget. Intrångsdetektering bör vara nära integrerat med 

loggsystem, så att all information kan inhämtas från samma plats. Som en fortsättning av 

intrångsdetektering och loggning är steget till intrångsskydd ganska litet. Genom att automatiskt 

tolka loggarna och reagera på händelser i dem, är det inte oöverskådligt att ha ett system som 

automatiskt reagerar på intrångsförsök. 
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Genom att använda säkra autentiseringssystem berättar Limoncelli, Hogan & Chalup (2007) att också 

tidigare felanvändning kan hanteras. Genom att exempelvis påtvinga tvåfaktorsautentisering 

försvåras eller omöjliggörs att användare lånar ut sina autentiseringsuppgifter till kollegor 

eller kunder. 

Limoncelli et al. (2007) tar även upp att behörigheter skall väljas utefter vad personen behöver ha för 

att kunna sköta sitt arbete. Behörighet bör inte vara varken mer eller mindre än så. I handboken som 

SIS (2006) gett ut så tas det upp att systemadministratören inte per automatik bör ha full tillgång till 

alla loggar. 

2.3 Relaterat arbete 
Området relaterat arbete är svårarbetat eftersom förordningen ännu inte trätt i kraft, vilket 

resulterar i att det finns lite arbete gjort inom det valda området för studien. Relaterat arbete kring 

GDPR har främst varit med juridiskt perspektiv. Privacy är ett ämne som har förekommit mer i 

forskningen och har en tydlig bäring gentemot GDPR och dess krav. De studier som har valts ut för att 

titta på ligger således delvis utanför det faktiska forskningsområdet, men ändå behandlar 

väsentliga teorier. 

Cavoukian´s (2012) filosofi och teorier är mycket relevanta för detta arbete som lägger mycket tyngd 

på hennes filosofi. Hennes arbete berör i högsta grad privacy och då privacy by design. I avsnitt 2.1.1 

har hennes principer studerats genomgående för detta arbete som kommer undersöka hur en 

organisation förhåller sig till hennes filosofi. 

Hansen´s (2012) arbete baseras på en litteraturstudie som undersöker privacy by design. Här skiljer 

sig hennes arbete gentemot detta arbete som består av både en fallstudie och kvalitativa intervjuer. I 

hennes arbete jämförs och undersöks Cavoukian´s filosofi för att ta reda på vilka fel som tenderar att 

uppstå, medan detta arbete undersöker hur en organisation matchar Cavoukian´s filosofi. Hansen´s 

(2012) arbete kommer undersökas mer i detalj och presenteras i avsnitt 3.1 

Simmingsköld (2013) har i sitt arbete fokuserat på privacy by design redan från start, men har tagit 

hänsyn till patientdatalagen och PUL, till skillnad från denna studie som istället har undersökt 

området utifrån GDPR. I likhet med hans studie tar även denna studie upp informationssäkerhet, 

integritet och frågor kring detta. Genom intervjuer, litteraturstudie samt enkätundersökning har 

Simmingsköld (2013) undersökt hur privacy by design har implementerats. I hans fall rör det sig om 

implementation i patientjournalsystem, medan det i detta arbete istället har undersökt hur arbetet 

med privacy by design ser ut hos en specifik organisation inom informationssäkerhetsbranschen. 

Således skiljer sig perspektiven åt i respektive studier eftersom hans är inriktat mot hälsa och 

sjukvård. Liknande tillvägagångssätt har skett på metodimplementationen då båda arbetena utgår 

från Cavoukian´s (2012) sju grundprinciper på privacy by design. 
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3 Problembakgrund 
Arbetet syftar till att undersöka hur GDPR genom sina krav påverkar en organisation och hur hänsyn 

tas till det specifika kravet privacy by design. I detta ligger även att undersöka vilka krav som ställs på 

teknik, funktioner samt hur efterlevnad görs för att säkerställa kraven från GDPR och specifikt privacy 

by design. Genom att göra detta kommer kunskap tas fram om och hur en organisation förbereder 

sig och vad som krävs för att uppfylla kraven med GDPR. Dessutom ingår även hur integritetskraven 

kan kopplas samman med informationssäkerhet och hur informationssäkerhetsarbetet sker. Det är 

också intressant att ta reda på hur organisationer idag hanterar sina kunders data och hur detta kan 

tänkas förändras i samband med den nya förordningen. 

För organisationer kan problem uppstå eftersom det rimligen finns existerande system. Dessa system 

kan behöva bytas ut eller uppgraderas, vilket kan bli en kostnadsfråga. Risken finns även att 

existerande system inte har möjlighet att uppgraderas. Problem tillkommer även kring hur 

organisationer ska kunna säkerställa GDPR kraven ur både ett externt och internt perspektiv. I de fall 

det finns underleverantör måste dessa också kontrolleras för att säkerställa att de är i fas med GDPR. 

Det kan även vara aktuellt att byta ut leverantören gentemot en som lever upp till kraven. Har 

organisationen en existerande kundbas kan det finnas ett behov att hjälpa kunderna med att uppnå 

kraven från GDPR. Det kan även uppkomma nya krav och önskemål i samband med att kunderna ser 

över sina respektive verksamheter och system. 

Enligt en undersökning av Dobos (2017) framkommer det att majoriteten, 52,2 % av de tillfrågade 

organisationerna och företagen har påbörjat arbetet med att förbereda sig inför GDPR. Svaren från 

18,5 % berättade att processer och förändringar som till exempel utbildningar, omorganisationer och 

förändringar inom IT har påbörjats. Eftersom förordningen har en stark koppling till IT, har 50,9 % av 

de tillfrågade angett att deras IT-funktion kommer påverkas. De stora utmaningarna enligt de 

tillfrågade var frågan om ostrukturerad data, rätten att bli glömd, hur information skall presenteras 

skyndsamt för kontrollmyndighet och dataportabilitet. 

Van Rest, Boonstra, Everts, Van Rijn & Van Paassen (2014) tar i deras arbete upp att en utmaning 

som kommer med GDPR’s krav på privacy by design är att termen omnämns på flertalet ställen, men 

att det saknas mer tydlighet vad den egentligen innebär. 

Hansen (2012) har i sitt arbete kommit fram till att det finns många problem med privacy by design, 

både vid implementation och utveckling. Eftersom privacy by design´s område är komplext behöver 

hänsyn tas till exempel existerande samt kommande lagar. Hansen´s (2012) arbete kommer beröras 

mer i detalj i avsnitt 3.1. 

Limoncelli et al. (2007) tar upp att en systemadministratör ofta har många olikartade uppgifter i sitt 

arbete. Det är allt från att skriva policys, utbilda användare, underhålla system, installation, se till att 

systemet är uppdaterat och säkert samt hålla sig uppdaterad kring utvecklingen på marknaden och i 

samhället. I rollen ingår även att hantera och lösa de problem och utmaningar som kan uppstå i och 

kring systemen. Ofta har systemadministratören en position med förhöjda privilegier och stor inblick 

i systemen för att kunna hantera sina arbetsuppgifter. Detta medför att systemadministratören 

behöver ta hänsyn till etik, moral samt integritet. 
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3.1 Utmaningar med privacy by design  
I samband med utveckling och implementering av privacy by design uppstår ofta ett flertal problem. 

Hansen (2012) tar upp att misstag obönhörligen kommer ske, men genom att skapa förståelse inför 

de problem som ofta sker kan dessa tas i beaktande och förhoppningsvis undvikas i större 

utsträckning. Det behöver också tas hänsyn till rådande lagar eller kommande förändringar, men 

även till konfidentialitet, integritet, riktighet samt spårbarhet. Problemet enligt Hansen (2012) är att 

det är svårt att ha koll på vart informationen lagras i ett system eftersom datan är både flyttbar och 

lätt att kopiera. Detta beror inte minst på att lagringen har blivit billigare. Ofta sparas datan med 

tanken att den kan tänkas behövas någon gång i framtiden. 

Ett vanligt fel som också kan ske enligt Hansen (2012) är att i databaser lagras ofta relationsdata, 

vilket innebär att det är svårt att separera vem som får tillgång till vilken data i databasen. Även med 

begränsad tillgång är det ofta möjligt att få ut mer information än planerat. På grund av detta är det 

viktigt att planera privacy by design redan vid uppsättningen av databasen, och planera utefter de 

behörigheter som behövs för tillgång till databasen. Hansen (2012) tar också upp att basera 

personbaserade data på en faktisk identitet är även det ett vanligt fel. Görs detta är det svårare för 

personen dataposten är relaterad till att förbli anonym. Genom att inte koppla den riktiga identiteten 

till persondata, blir resultatet att det är lättare att leva upp till privacy by design. Om detta 

implementeras så går det att ställa frågor om personen utan att veta vem denne är. 

Ett annat riskelement är att förändra befintlig infrastruktur för att kunna utöka dess funktionalitet. 

Om detta görs finns det en risk att mer data än planerat läcker. Om infrastrukturen behöver utökas 

med nya funktionaliteten så behöver privacy by design ha beaktats. Molntjänster har blivit en vanlig 

lösning för många organisationer, företag samt myndigheter. För dessa är det av vikt att hålla koll på 

var datan är lagrad geografiskt, framförallt av juridiska skäl. Ett exempel på detta är när ett svenskt 

företag har sin data lagrad utanför Sverige, så kan företaget råka ut för att Försvarets radioanstalt 

(FRA) övervakar datan när den passerar landgränsen. Detta skulle inte skett ifall datan lagrats i 

Sverige (Hansen, 2012). 

Hansen (2012) tar även upp att tillfälliga lösningar blir ofta permanenta. Ofta har det inte tagits 

hänsyn till systemets livslängd vid design av systemet. En vanlig orsak till detta är att det är viktigare 

att få ut en produkt än att ha den fullt genomtänkt. Om utvecklingen av ett system påbörjas innan 

det är fullt specificerat finns det stor risk att integritetsaspekten går förlorad. Detta eftersom 

specifikationen för systemet förändras under utveckling. För ett system kan problem uppstå genom 

att systemet blivit låst på ett sådant sätt att det blir omöjligt att förändra, eller stänga av systemet. 

Hansen (2012) säger att om det inte har tagits i akt för att kunna genomföra förändringar, finns det 

en stor risk för att felaktiga data kvarstår. Det kan exempelvis handla om att en individ vill ändra i 

datan som finns om personen i systemet. Det måste då finnas ett sätt att genomföra detta. 

En av de svåraste delarna med privacy by design är det den ständiga avvägningen för hur 

kommunikationen sker. Tsormpatzoudi, Berendt & Coudert (2016) säger att en av utmaningarna är 

att aktörer som bör involveras enligt pivacy by design ofta har en skiftande bakgrund och språkbruk. 

Vad som anses vara viktigt kan skilja sig avsevärt beroende på om det kommer från en utvecklare 

eller en advokat. Hansen (2012) i sin tur lyfter att informationen kring systemet måste vara komplett 

och korrekt. Problemet är att många inom IT tenderar på att vara dåliga på att dokumentera 

lösningar eller att regelverket för integriteten är alltför vag i sin beskrivning. 
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Ofta beror det på att utveckling anses vara roligare och policydokumentation ska passa i så många 

situationer som möjligt. Avseende samtycke räcker det inte med enbart ett medgivande. 

Organisationer får inte strunta i reglerna även om personen avsäger sig skyddet GDRP tillhandahåller 

med ett medgivande. Regelverket måste följas ändå (Hansen, 2012). 

3.2 Frågeställning 
Huvudfrågan i arbetet har varit följande: 

På vilket sätt påverkar GDPR en organisations IT-system och vilka rekommendationer kan ges för att 

stödja kraven på privacy by design? 

Avsikten med denna fråga är att undersöka hur arbetet med privacy by design kan implementeras i 

en organisation för att klara av kraven som kommer med GDPR. 

3.2.1 Delmål i frågeställningen 
I huvudfrågan finns följande delmål i frågeställningen. Genom att svara på dessa frågor så bör 

huvudfrågan kunna besvaras. 

1. På vilket sätt påverkas organisationen av införandet av GDPR? 

2. På vilket sätt kan en organisation arbeta med principer och ramverk som stödjer GDPR och 
privacy by design? 

3. Vilka tekniska utmaningar kan privacy by design innebära? 

3.3 Motivering till studien 
Som systemadministratör måste det tas hänsyn till flera olika typer av perspektiv, roller och 

utmaningar eftersom personen inte enbart arbetar mot systemet, utan även mot användare. Detta 

syns kanske främst när förändringar i existerande system måste genomföras baserat på yttre krav så 

som lagförändringar och krav från kunder eller samarbetspartners (Limoncelli et al. 2007). 

Ämnet är högaktuellt att undersökas eftersom många organisationer aktivt arbetar med att 

undersöka och implementera åtgärder för att säkerställa efterlevnad av den nya förordningen som 

träder i kraft den 25 maj 2018. För att påvisa att EU ser allvarligt på hur personuppgifter hanteras och 

att den personliga integriteten för medborgarna värderas högt, har höga sanktionsbelopp fastställts. 

I de fall en organisation missköter sitt arbete kraftigt kan en sanktionsavgift uppgå till 20 miljoner 

euro eller upp till 4 % av den årliga globala omsättningen (GDPR, 2016:679). Detta gör att det är 

ytterst relevant för organisationer att hantera personuppgifter korrekt och för 

systemadministratören är detta inget undantag. 
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På många sätt är GDPR ett nytt forskningsområde och mycket forskning saknas ännu. Inte minst på 

hur individens integritet kan integreras in i informationssäkerhetsarbetet. Forskning som har gjorts 

på just GDPR har av förklarliga skäl främst varit inom det juridiska området. Ingen liknande studie har 

hittats så baserat på detta kommer denna undersökning kasta nytt ljus över ämnet, vilket kommer 

vara till gagn för organisationer eller för individer som vill ha en inblick hur implementation av GDPR 

kan te sig eller hur det kan se ut hos en mjukvaruutvecklare. 

Detta arbete kan användas för organisationer som antingen vill ha en överblick på utmaningarna med 

privacy by design eller själva är mjukvaruutvecklare. Det kan också vara intressant för personer inom 

den offentliga sektorn som är till exempel kravställare eller inköpare av IT-tjänster. Detta eftersom 

det ger en inblick hur en organisation jobbar med utvecklingen av tjänsten. Frågorna som återfinns i 

Bilaga A kan användas för att undersöka hur arbetet inom en organisation ser ut med hänsyn till 

privacy by design. Rekommendationerna som kommer ges i samband med att en analys görs på 

svaren från frågorna i Bilaga A, kan användas för att stärka det egna arbetet inom organisationen 

som undersöks. 

3.4 Avgränsning 
På grund av studiens omfattning och tidsram har en avgränsning gjorts att endast undersöka privacy 

by design kraven från GDPR mer i detalj. GDPR är en lag som tar upp krig integritet, vilket är 

intressant på många sätt. Privacy by design i sig är ett etablerat forskningsområde, vilket gör det än 

mer intressant att undersöka, eftersom det ställer krav på integritet, inte bara för att lagen kräver 

det utan även för att det sätter goda riktlinjer och krav av ett rent generellt slag för branschen. 

Rent metodologiskt görs en avgränsning i fallstudien till att enbart undersöka en organisation för att 

kunna gå mer på djupet i undersökningen. Urvalet av respondenter bör kunna ge en tillräcklig 

nyanserad bild av hur organisation arbetar, samtidigt som organisationen har en unik inblick och 

expertis inom informationssäkerhetsarbete. 

3.5 Förväntat resultat 
Det får antas att en lagförändring som GDPR har stor påverkansfaktor internt inom organisationen 

och dess eget arbete avseende efterlevnaden av de krav som GDPR ställer. Hypotesen är att det är en 

komplex situation som innebär stora förändringar och utmaningar för företaget. Detta på grund av 

att det är många delar som ska samverka och detta ställer stora krav på samtliga inblandade. 

När det kommer till arbetet med privacy by design är hypotesen att organisationen inte jobbar helt 

enligt Cavoukian´s (2012) filosofi, men att den troligen ändå kommer uppfylla delar av hennes 

principer. Utfallet på arbetet bör resultera i rekommendationer för att skapa en överblick över hur 

arbetet med privacy by design kan te sig enligt Cavoukian´s (2012) sju principer, och vad som kan 

göras för att förbättra arbetet enligt hennes filosofi. Det bör även kunna ges rekommendationer på 

tekniska aspekter baserat på analys från resultatet. 
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Eftersom metoden som kommer användas är en fallstudie, så kommer endast en organisation 

undersökas. Detta till förmån för att kunna undersöka mer på djupet kring vilka utmaningar som 

finns för privacy by design. För att kunna undersöka detta mer i detalj, så kommer ett frågebatteri tas 

fram. Vid användning av det framtagna frågebatteriet i organisationen, bör resultatet från frågorna 

ge en bättre insikt för vilka utmaningar som finns, och hur organisationen arbetar. 

Genom resultatet från detta arbete kan utvecklare av mjukvaror ta del om hur en annan verksamhet 

tänker och agerar, samt resultera i nya tankar och funderingar i den egna organisationen. För en 

person inom den offentliga sektorn kan det ge uppslag för vilka krav som skulle kunna ställas eller 

vara lämpliga att ange vid inköp av tjänsten. Framförallt bör frågorna i Bilaga A i kombination med 

Bilaga B, kunna användas för att undersöka hur arbetet med privacy by design ser ut inom en 

organisation. Baserat på svaren bör mellanrummet mellan vart organisationen befinner sig, och vart 

organisationen vill nå, för att stödja privacy by design kunna hittas. Rekommendationer bör kunna 

tas fram baserat på hur svaret blir. 
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4 Metod 
För att kunna höja studiens kvalité tar Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell (2008) upp vikten att 

välja rätt metod och teknik för att få ett bra utfall. En metod som har bra utfall på en fråga kan vara 

förödande för en annan frågeställning. Därför kartläggs metoderna och jämförs med varandra för att 

kunna välja ut den mest lämpliga metoden och tekniken. I följande kapitel kommer detta redovisas 

och vad de valda metoderna och tekniker innebär. 

4.1 Metodstrategi/val av metod 
Berndtsson et al. (2008) listar ett flertal metoder som kan användas för att kunna svara på 

forskningsfrågor. De metoder som nämns är litteraturanalys, intervjuer, fallstudie, 

enkätundersökning, implementation samt experiment. Målet är att fånga upp hur personer på en 

organisation upplever förändringen med GDPR, vad som kommer påverka systemet med privacy by 

design och vilka utmaningar som finns. Baserat på detta föll implementation och experiment bort i 

ett tidigt skede eftersom de föll utanför studiens mål och fokus. Enkätstudien ansågs inte kunna 

fånga upp komplexiteten och utmaningar på ett ändamålsenligt sätt. Alternativ till detta enligt 

Bryman (2012), kunde vara grundad teori. Eftersom syftet inte är att utveckla en helt ny teori och 

omfattningen av att använda sig av grundad teori i sin helhet för detta arbete ansågs vara för stor, 

valdes den bort. Valet hamnade därmed på att utföra en fallstudie med kvalitativa intervjuer. 

Alvehus (2013) säger att fokus för kvalitativa metoder är att förstå innebörder, mening och samband. 

En central del i kvalitativ forskning är att analysera och undersöka det som människor anser är viktigt. 

I en kvalitativ studie förekommer element av kvantitativ natur. Detta kan märkas på när flera 

personer intervjuvas och samma eller likartade historier eller uttryck återkommer på ett tema. Detta 

indikerar att det är ett återkommande fenomen, däremot så är inte den exakta frekvensen lika 

intressant utan mer vad den betyder i sociala sammanhang. Därmed inte sagt att ett fenomen är 

mindre intressant att undersöka bara för att det inte sker frekvent. Det som framkommer är att det 

är en komplex uppgift att utföra en kvalitativ metod. 

4.2 Fallstudie 
Fördelen med att använda sig av fallstudie som metod är enligt Bryman (2012) att det är möjligt att 

ingående undersöka ett specifikt fall, i denna studie är det en organisation inom säkerhetsbranschen. 

Kvalitativa intervjuer har enligt Bryman (2012) också fördelen att det möjliggör att komplexiteten i 

området kan fångas upp och skapa förståelse för varför det är på ett visst sätt. Endast en 

organisation kommer undersökas. Resonemanget för detta är att den organisation som skall 

undersökas utvecklar egna metoder och applikationer, och fördelen med att undersöka denna 

organisation är att den besitter en god och gedigen kunskap, som många andra organisationer 

saknar. Detta genom att den arbetar med att hjälpa andra organisationer i deras 

informationssäkerhetsarbete. Genom att intervjua personer med nyckelroller inom organisationen 

bör resultatet ge en tillräckligt nyanserad bild för att få en studie som går på djupet, istället för en 

studie som undersöker på bredden. Det är mer användbart med en djupgående analys som 

undersöker utmaningarna med kraven på privacy by design från GDPR och ger praktiska 

rekommendationer, än att statistiskt veta hur många organisationer som upplever utmaningar. 
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4.3 Övergripande litteraturgranskning 
Målet har varit att skaffa en övergripande förståelse för vad GDPR och privacy by design innebär. 

Detta har skett för att skapa förståelse för vad privacy by design innebär och hur den är tänkt att 

filosofin skall implementeras. För att kunna göra detta har Cavoukian’s (2012) principer undersöks 

och Hansen (2012) arbete har använts för att skapa förståelse för vilka vanliga problem som kan 

uppstå i samband med implementationen. Källor som har använts i arbetet har inhämtats från 

vetenskapliga databaser som exempelvis Springer, IEEE Xplore och DiVA. I dessa databaser har 

sökord som GDPR, general data protection regulation, privacy och privacy by design används. För att 

få högre precision i sökandet har trunkering och booleska operationer utförts. I de fall som en 

referens anses ha hög kvalitet har sökningar gjorts på de referenser som har funnit i dessa arbeten 

eller refererat till arbetet. 

4.4 Intervjuer 
För att skapa en förståelse för hur en person tänker och känner kring ett ämne eller en händelse är 

intervjuer lämpliga. Alvehus (2013) tar upp att intervjuer är vanligt inom en kvalitativ metod 

eftersom insikt samt förståelse kan komma från en individs subjektiva upplevelser och åsikter. 

Intervjuerna som genomförs kommer vara semistrukturerade. Med semikonstruerade intervjuer kan 

både öppna och slutna frågor ställas. För den som intervjuar är det av vikt att vara sparsam med 

antalet frågor. Detta eftersom respondenten skall kunna berätta om sina upplevelser istället för att 

intervjuvaren enbart skall kunna checka av sina frågor (Alvehus, 2013). 

Intervjufrågorna skall vara öppna frågor som inte enbart går att svara ja eller nej på eftersom 

respondenten själv ska beskriva och berätta kring frågan. Frågan får inte vara konstruerad på så vis 

att den blir ledande eller ha värdeord som kan ledas till associationer (Alvehus, 2013). 

Under intervjun är det viktigt att den som ställer frågorna uppmuntrar respondentens svar genom att 

till exempel nicka eller lämna utrymme för tystnad så respondenten kan få välja sina ord. Dock är det 

av stor vikt att den intervjuvande är så neutral som möjligt under svaren som ges och att eventuella 

reaktioner på svaren avvaktas tills intervjun är över. Detta görs för att inte svaret skall påverkas av 

intervjuvarens reaktioner eller kroppspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.5 Frågekonstruktion 
Frågekonstruktionen består av inledande frågor för att få en överblick hur organisationen ligger i fas 

sett till hela GDPR arbetet, vad det innebär samt för att kunna presentera respondenterna och 

organisationen. Dessa inledande frågor relaterar till delfråga ett i forskningsfrågan, vilket handlar om 

hur organisationen kan påverkas av införandet av GDPR. 

Efter inledande frågor kommer fokus flyttas till Cavoukian’s (2012) sju principer och respondenterna 

får frågor kring hur organisationen ligger i fas med dessa. Dessa frågor relaterar kring hur 

organisationen arbetar med principer och ramverk som stödjer GDPR och kraven på privacy by 

design. Nästa del i frågekonstruktionen handlar om vilka tekniska utmaningar privacy by design kan 

innebära. Som bas för dessa frågor har Datainspektionen (2012) information om inbyggd integritet 

legat till grund, samt delvis Cavoukian´s (2012) principer. Slutfrågan har till syfte att fånga upp ifall 

det är något respondenterna vill tillägga eller utveckla. För att se alla frågor i sin helhet, se Bilaga A. 
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Det material som respondenterna få i förväg är en sammanfattning om vad principerna innebär och 

att intervjufrågorna kommer beröra dessa. 

4.6 Validitet 
Kvale & Brinkmann (2009) tar upp sju stadier där validering bör ske. De sju stadierna är tematisering, 

planering, intervju, transkribering, analys, validering samt rapportering. Om alla stegen i processen 

uppfylls och är både rimliga samt försvarbara ökar arbetets validitet. Detta sker genom att beakta 

reabilitet och kontinuerligt validera arbetet för att kvalitetssäkra och skaffa kontroll över arbetet. 

Ständigt skall det egna arbetet ifrågasättas och strategier utvecklas för att höja validiteten. 

På de arbeten som har använts som referenser görs en kritisk granskning kring deras rimlighet och 

val av dessa referenser. Det största hotet på det egna arbetet är att forskningsfrågan inte får ett svar. 

För att undvika detta görs ständiga itterationer för att precisera forskningsfrågan och att 

intervjufrågorna matchar forskningsfrågan. Utöver att rätt metodval har valts till uppgiften, behövs 

det vägas in att en kvalitativ metod har valts med syftet att fånga in nyanser. Eftersom valet inom 

kvalitativa metoder har landat på intervjuer, har strategier gjorts för att minimera omedveten 

påverkan utav respondenterna. Detta är något som Berndtsson et al. (2008) lyfter som ett av de 

stora hoten för en kvalitativ analys. För att minimera denna risk har intervjutekniker undersökts och 

implementeras i så stor mån som möjligt. Det andra validitetshotet som Berndtsson et al. (2008) tar 

upp är risken att bli partisk. I någon utsträckning finns alltid denna risk, men genom att vara 

medveten om att den finns kan det undvikas eller minimeras genom att kritiskt granska sitt egna 

förfarende genom hela processen. Eftersom metoden som helhet är en fallstudie ha endast en 

organisation undersöks, vilket gör att fallet kan kunnat studeras mer i detalj. Risken med fallstudie är 

att det blir svårt att generalisera. För att komma runt detta problem har studiens moment beskrivits i 

detalj, och frågekonstruktionen har försökt göras så generaliserbar som möjligt (Berndtsson et al., 

2008). 

4.7 Etik 
Etik är en viktig aspekt i ett arbete eftersom interaktioner mellan människor ständigt påverkar. 

Intervjuer är inget undantag enligt Kvale & Brinkmann (2009). Ett genomgående tema i intervjuer är 

moraliska och etiska frågor. Därför bör etiska frågor tas under beaktande genom hela arbetet. I ett 

tidigt skede i arbetet behövs strategier utformas för hur samtycke kan ske från respondenterna och 

hur de kan påverkas av intervjun. Innan intervjun tar sin början informeras respondenterna om syftet 

med studien och att de närsomhelst kan avbryta intervjun. Under intervjun behöver den som 

intervjuar vara lyhörd och uppmärksam på hur respondenten agerar och vara medveten om vad som 

kan påverka respondenten negativt. Vid analysen av resultatet måste det övervägas kring hur mycket 

påverkan respondenten skall få över hur deras svar tolkas. Kvale & Brinkmann (2009) tar även upp 

att den som bedriver intervjun har ett ansvar i att fakta som presenteras är valid i så stor 

utsträckning som möjligt. I samband med att denna studie blir offentliggjord måste hänsyn tas till att 

respondenterna görs anonyma om de inte uttryckligen önskar ha sitt namn eller organisation 

offentligt. Redan under transkriberingen kommer respondenternas namn döljas. 
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4.8 Urval 
Vid urvalet för vilka personer som skall intervjuvas, lyfter Alvehus (2013) vikten av att ha strategiska 

strategier även för detta. Ofta är det just nyckelpersoner som exempelvis chefer. Samtidigt varnar 

författaren för risken att bli för strategisk i sitt urval eftersom risken blir att personer med mycket 

goda insikter kan missas, eller som har en unik inblick. För att kunna göra jämförelser mellan grupper 

så är det en fördel om personerna som intervjuvas har likartade uppgifter och position. I de fall en 

bredare insikt är målet med intervjun så väger fördelarna över för personer med nyckelpositioner. 

Respondenter som är intressanta att intervjua är personer med positioner från ledning eftersom 

denna person har ett övergripande ansvar och överblick på organisationen som helhet. Rollen som 

IT-ansvarig är intressant att intervjua eftersom denna person ansvarar över IT och troligen är en del 

av beslutsfattandet kring nya implementeringar. En tekniker som jobbar mer till vardags med 

systemen är intressant att intervjua eftersom personen i fråga upplever resultat av beslutsfattande 

och arbetar mot systemen i fråga. Utvecklare är intressant att intervjua då dessa personer utvecklar 

och planerar inför system samt programvara. Verksamhetsanalytiker är även de intressanta då dessa 

personer besitter kunskaper kring kvalitetssäkring. Dessa nyckelpersoner lyfter Cavoukian (2012) upp 

i sitt arbete som viktiga aktörer i arbetet med att säkerställa privacy by design. 

Det slutgiltiga urvalet på respondenter blev personer med nyckelpositioner och roller som arbetar 

med utveckling, drift, kundhantering samt en person i företagets ledning. 

4.9 Metodsteg 
För att kunna kontrollera att studien klarar de uppsatta målen, samt säkerställer validiteten längst 

med vägen har följande delmål fastställts. Delmålen presenteras här i kronologisk ordning. 

1. Övergripande inläsning på ämnet kommer genomföras för att skapa grundförståelse för det 

aktuella ämnet. Här ingår även problemformulering och undersökning kring vilken metod 

som kan vara lämplig för arbetet. 

2. Genom att göra valet av den metod som anses mest lämpliga för studien kan arbetet fortlöpa 

och validitet samt validitetshot beaktas. Här ingår även att undersöka kring hur etiken 

påverkar arbetet och vilka strategier som behövs för detta. 

3. Nästa delmål är frågekonstruktion och genomförande av intervjuer för att samla in 

nödvändiga data för arbetet och testa det framtagna frågebatteriet. 

4. Fjärde delmålet blir transkribering av det insamlade materialet och genomföra en analys av 

materialet för att forskningsfrågan skall kunna besvaras och se om frågebatteriet har 

fungerat som den var tänkt, samt dra slutsatser och föra diskussion kring arbetet. 

4.10  Genomförande 
I det inledande skedet av hur intervjuerna skall genomföras görs valet att anonymisera upp 

respondenterna i arbetet. Intervjuerna kommer ske i samma lokal för alla respondenter för att 

minska en eventuell miljöpåverkan. 

Tanken med studien är att intervjua respondenter som innehar nyckelpositioner för att få en bra 

spridning. Önskemål på roller som Cavoukian (2012) framhäver som viktiga aktörer lämnas som 

förslag till organisationen som intressanta att intervjua. Det var fyra till fem personer med positioner 

från ledning, IT-ansvarig och en tekniker som jobbar mer till vardags med systemen samt utvecklare 

och verksamhetsanalytiker. Av dessa önskemål blev följden att fyra personer intervjuades.  
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Dessa var personer från ledningen, utvecklare, hostingansvarig/driftansvarig och kundansvarig. En 

närmare presentation av respondenterna kommer ske i nästa avsnitt. Varje intervju är beräknad att 

vara minst 15 min och att dessa skall ske enskilt med respektive respondent. För mer information om 

intervjuguiden, se Bilaga A. Det material som respondenterna kommer få i förväg, se Bilaga B, är 

kortfattat vad principerna innebär och att frågorna kommer beröra dessa. 

4.11  Transkribering 
Kvale & Brinkmann (2009) säger att transkriberingen är ett sätt att transformera det muntliga 

samtalet till skrift. Men i översättningen försvinner flera nyanser som respondenternas gester, 

kroppsspråk eller hållning. Ett exempel på detta skulle kunna vara om ironi skulle varit en del av 

samtalet, så hade risken funnits att den försvann i transformeringen till det skrivna ordet och öppna 

upp för misstolkningar i sin tur. Ett alternativt för att enklare kunna fånga upp dessa nyanser hade 

varit användning av en videobandspelare eller dylikt. Eftersom misstankar fanns att det kunde 

påverka samtalet i en negativ riktning i form av ökat prestationskrav från respondenterna gjordes 

valet att avstå. Ett annat argument för att avstå videoinspelningen är att analys gester, kroppsspråk 

eller hållning är att detta faller mer under ett socialpsykologiskt perspektiv. Vilket är ett intressant 

ämne, men som faller utanför studiens ramverk. 

För att kunna återge samtalet på ett bättre sätt användes en diktafon för att spela in samtalet och 

anteckningar fördes i de fall respondenterna visade något via antingen sin dator eller efter att 

intervjun avslutats. I de fall det förekom stakningar, något förflyttades eller dylikt gjordes valet att 

inte ta med detta i transkriberingen eftersom det inte ansågs påverka det slutgiltiga resultatet. 

4.11.1 Analys av transkribering 
För att kunna analysera resultat från transkriberingen kommer innehållsanalys ligga till grund. 

Metoden går ut på att systematiskt och replikerbart sätt går igenom dokument och texter. Bryman 

(2002) säger att innehållsanalys med fördel kan användas för transkriberade semi-strukturerade 

intervjuer. Fördelen med en innehållsanalys är att metoden som används för att utforma 

kodningsschemat underlättar för nästa person som kan replikera metoden och göra 

uppföljningsstudier. Kodning innebär att genom att knyta ett eller flera nyckelord till ett textsegment 

i transkriberingen blir det lättare att identifiera ett uttalande. Ytterligare fördel som innehållsanalys 

har är att det går att göra en longitudinell analys, det vill säga att det är möjligt för andra forskare att 

undersöka hur arbetet med GDPR upplevs under tidens gång. Nackdelen med en innehållsanalys är 

att det i princip är omöjligt att inte få in ett visst mått av egen tolkning från forskaren. (Bryman, 

2002). 

Kvale & Brinkmann (2009) säger att det finns två typer av innehållsanalys. Dessa är baserade på 

antingen ett kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt. Det kvantitativa tillvägagångssättet går ut 

på att räkna in viktiga aktörer, ord eller ämnen och teman som förekommer i det insamlade 

materialet, samt hur ofta dessa förekommer. Genom att gå igenom det insamlade materialet och 

färgkoda likheter och olikheter och markera upp ord som förekommer ofta, blir resultatet att det 

förenklar för att systematiskt kunna gå igenom arbetet. Kvalitativ innehållsanalys berättar Kvale & 

Brinkmann (2009) att det kräver mer av personen som håller intervjuerna. Detta eftersom den 

personliga bedömningen och egna färdigheter vägs in. Ofta kan både dessa varianter av 

innehållsanalys fungera som en blandad metod. 
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4.12   Tillförlitlighet och överförbarhet  
Beprövade vetenskapliga metoder har använts genom hela arbetet och tillvägagångssättet har 

beskrivits så noggrant som möjligt så att andra forskare skall kunna replikera denna studie och skapa 

transparens inför vad som skett. Arbetet har kritiskt granskats av både intern och extern part för att 

säkerställa validitet i så stor utsträckning som möjligt (Bryman, 2002). 

För att varje respondent skulle få samma information och möjligheter att kunna svara på frågorna 

skickades information ut till respondenterna, se Bilaga B, med information om att intervjufrågorna är 

baserade på Cavoukian´s (2012) sju principer samt respondenternas upplevelser kring att säkerställa 

krav från GDPR och vad för tekniska utmaningar som kommer med detta. Frågorna till 

respondenterna ställdes till en testperson innan intervjuerna och granskades av extern part innan 

tillfället för intervjun. Det respondenterna berättar transkriberas sedan ordagrant, inklusive uttryck 

(Bryman, 2002). 
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5 Resultat 
För att resultatet av det insamlade intervjumaterialet skall bli tydligare presenteras resultatet utefter 

intervjuguidens uppbyggnad, som har inledande frågor om bakgrund samt syn på GDPR, frågor på 

Cavoukian´s (2012) filosofi, vilka tekniska utmaningar som finns samt avrundande fråga. 

5.1 Presentation av organisationen och respondenter 
Genom en kontakt på Högskolan i Skövde gavs tipset om att denna organisation kunde vara 

intressant att studera. Kommunikationen skedde via mailkontakt främst, där utbyten av idéer och 

inriktning på studien gjordes med en kontakt på organisationen och med handledaren för denna 

studie. Organisationen som har undersökts genom intervjuer har sitt säte i södra Sverige och är ett 

mjukvarubolag. Bolaget grundades 1996 och har ett 20-tal anställda. Verksamhetsgrenar är inom 

informationshantering, försäkringar samt ledning och styrning. Kunderna för organisationen befinner 

sig inom både den privata och offentliga sektorn. Avdelningarna i organisationen samarbetar mycket, 

inte minst inför införandet av GDPR. 

Respondent 1 är VD sedan 2010 och har hand om driften av företaget, befintliga och nya kunder 

samt att utveckla affärerna. Tidigare har personen jobbat med marknadsföring och försäljning och 

har en lång erfarenhet inom detta. 

Respondent 2 är kundansvarig samt hanterar ledning och styrning. I uppgifterna ingår att bygga 

ledningssystem för att få effektivitet i organisationer och informationssäkerhet. Respondenten har 

lång erfarenhet inom informationssäkerhetsbranschen sedan tidigare och har jobbat inom 

organisationen i fem år. 

Respondent 3 har många roller inom organisationen och har jobbat på organisationen under lång tid. 

Personen har lång erfarenhet, främst inom utveckling. När det kommer till GDPR är personen 

hostingansvarig och i arbetsuppgifterna ingår drift och hantering av information samt utveckling 

av mjukvaran.  

Respondent 4 arbetar med kundansvar och försäkringsbranschen främst. I arbetsuppgifterna ingår 

det att hålla god relation till kunder och se till att konsultsidan har arbete. Tidigare har personen 

jobbat som utvecklare inom organisationen innan hen gick över till konsultsidan. 

5.2 “Förebyggande, inte reaktivt” 
Samtliga respondenter anser att denna princip är något som organisationen arbetar eller åtminstone 

strävar efter. Det blir tydligt då två respondenter direkt svarade ja på denna fråga medan de andra 

respondenterna tagit upp att det vuxit fram med tiden på organisationen, eller att funderingar har 

skett på hur det till bör göras inför GDPR. Respondent 1 resonerar kring att organisationen arbetar 

enligt denna princip och har tack vare PUL med dem kraven i både applikation och metod, men ser 

samtidigt att arbetet behöver ta det till ytterligare en nivå. För Respondent 2 råder det inga 

tveksamheter att organisationen arbetar enligt denna princip, vilket illustreras med 

nedanstående citat. 

”Ja absolut, jag menar hela det arbetet vi håller på med är ju att förbereda oss för att kunna 

jobba proaktivt” 
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Respondent 3 anser att mycket av arbetet i att vara förebyggande baseras på rent förnuft. Ett 

exempel som ges på hur organisationen arbetar enligt denna princip var enligt Respondent 3 

följande: 

”Det är inte [...] någonting vi ska komma på i efterhand. Nu har ni byggt färdigt den här 

modulen, hur hanterar vi nu privacy, eller persondata. Det är […], då blir det väldigt reaktivt 

om det kommer efter att man har byggt färdigt det. Så det är det vi vill ha på plats nu, innan 

vi börjar bygga, eller modernisera.” 

Detta har tolkats som att organisationen önskar vara proaktiva, inte reaktiva. Respondent 4 ger ett 

exempel på en förebyggande funktion, i systemet finns en process som att kunden skall informeras 

om något sker genom skriftliga rapporter. Hen utvecklar även sitt svar genom att ta upp att det ändå 

kan ske saker som är reaktiva. Ett exempel på detta är att loggarna synas för att undersöka om till 

exempel om okända IP-adresser finns med. Detta sker inte i realtid, utan först senare. Men eftersom 

det finns processer för att undersöka detta i förväg tolkas det ändå som en förebyggande åtgärd. Hen 

berättar även att arbetet med att vara förebyggande är något som har uppkommit allt mer 

med åren. 

5.3  ”Personlig integritet som standard” 
Svaret på denna fråga är något spridda. Det beror mycket på vilken av organisationens tjänster som 

berörs främst. Respondent 1 ser att detta är något av en grundpelare och ger ett exempel på hur 

organisationen arbetar efter principen enligt följande: 

”Alltså inte mer än att vi, i dom fallen vi loggar personlig data i vårt system för våra kunders 

räkning så är det skyddat […] från grunden, det är ingen som har möjlighet att se vilka 

individer under vilken data utan den är krypterad då. Annat än när man måste kunna se det 

för att kunna hantera det.” 

Respondent 2 anser att personlig integritet som standard går mycket hand i hand med 

organisationens arbete. Detta eftersom organisationen kombinerar utvecklingen av deras plattform 

tillsammans med kunderna. Hen tillägger även att organisationen använder sig utav 

samma plattform. 

När Respondent 3 får frågan, berättar hen att det gäller för enbart en specifik modul. Här lyfter 

respondenten att kunden har varit drivande i sin kravställning och att organisationen fått mycket på 

köpet. Detta illustreras genom respondentens efterföljande citat. 

”Så, tack vare de kunderna så, tycker jag att vi har bra koll på det här med personliga 

integriteten i allting vi bygger där. Redan […], på köpet.” 

Respondent 4 säger att det självklart är viktigt, men att det inte går att säga att organisationen utgår 

ifrån det när systemet byggs. Respondenten resonerar kring detta och lyfter att vissa saker är 

krypterade i databaser, och som behöver skyddas. 

När det kommer till frågan om anonymisering skiljer sig svaren mellan respondenterna. Respondent 

2 säger att det inte förekommer överhuvudtaget och att det inte har varit något tidigare. Däremot 

kommer det på något sätt behövas ta hänsyn till i samband med att GDPR skall träda i kraft. I övriga 

fall var respondenterna ganska säkra på att det fanns, alternativt att det används vid vissa fall. 
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5.4 ”Inbyggd integritet” 
På denna fråga hänvisade två av respondenterna till en annan person som bättre lämpad att svara på 

frågorna. Av de andra respondenterna berättar den ena att detta är något som organisation ska se till 

att stärka än mer, den andra säger att det är mycket kunddrivet. Båda dessa respondenter ger 

exempel på hur organisationen arbetar med det redan nu. Respondent 3 berättar att dem utgår ifrån 

att kunderna vet bäst om sina domäner, och att kunderna ger den nödvändiga informationen. Det 

har inte ställts frågor från organisation kring hurvida kunderna verkligen behöver lägga till 

personnummer som exempel. Genom respondentens citat ges ett exempel på hur kundernas 

kunskap och önskan kan arta sig i relation till organisationen. 

”Vi gör inte vår hemläxa där, vi är inte tillräckligt insatta för att kunna bygga in det per default, 

där är det dem, kunderna som är domänexperterna. […] om det blir per design, så är det för 

att kunden har kravställt det så.” 

Respondent 4 berättar att det har byggts in mycket stöd, sett från användargränssnittet. Följande 

exempel ges på detta: 

”Det finns ingen lista med personuppgifter till exempel så att man lätt kan […] få fram en lista 

och trycka på print och få ut liksom informationen […] du kan bara se en individ åt gången 

och sånt där. […] vi har byggt en hel del såna saker, men det går ju inte hela vägen ner kan 

man säga i databas och sånt.” 

På frågan om det finns någon funktion för att begränsa vad som får matas in i användargränssnittet 

svarar respondenterna att det finns både fritextrutor och valideringsfält. I fritextrutorna finns det 

begränsning på hur mycket information som får matas in. Respondent 2 ger exempel på hur deras 

plattform arbetar med att begränsa hur mycket som matas in med följande citat. 

”Jag menar, hela vår plattform och så som vi jobbar så är det ju ändå ganska tydligt att vi 

använder inte mer data än vi behöver. Av det skälet kan man säga att vi har god koll på den 

typen av personuppgifter som vi har kontra syftet att använda den.” 

Respondent 4 berättar att det finns begränsningar på hur mycket text som går att lägga in, samt att 

det har anpassats efter vad som är rimligt att ifylla. Respondenten belyser ett problem som hen ser 

med nuvarande utformning av deras system i nedanstående citat.  

”Däremot så vi har ju ingen koll vad dom har i filer som dom laddar upp till exempel […], och 

det har ju inte vart något problem vad jag har förstått tidigare. Mer än att du ska skydda dom. 

Men nu blir det ju lite jobbigare då […] vi inte har vårt undantag längre.” 
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5.5 ”Full funktionalitet” 
I denna fråga skiljde sig respondenterna något åt över vad som vägde tyngst, även om majoriteten 

lutade åt att säkerheten var den del som vägde över slutligen. Respondent 1 tyckte att båda delar 

vägde upp lika mycket, men hänvisade sedan till en annan respondent som ansågs ha bättre inblick. 

Ytterligare en person, respondent 2, tyckte inte att det var ett bekymmer. Resonemanget som följde 

var att respondenten menar att i organisationens applikation finns fullständig kontroll ur 

integritetsperspektivet, genom rätt behörigheter i systemet. Det finns ett regelverk för 

detta ändamål. 

Respondent 3, som ansåg att säkerhet klart och tydligt hade överhand berättar att integritetssidan 

ligger i fokus, inte användarvänligheten. Det ges exempel på hur känsliga uppgifter skyddas och för 

att förstå resonemanget om hur de två sidorna väger, förklaras det med följande citat. 

”Ja, det är i sådant fall säkerheten som väger över, för att det är det som kunden har 

kravställt där, och därför kan det bli lite bökigt i systemet ibland […] så känns det inte helt 

användarvänligt. Vi får inte ge för mycket information heller när någonting inte funkar, alltså, 

vi får inte läcka någon säkerhetsrelaterad information där. Sedan vet jag inte hur 

användarvänligt det är när man går in och jobbar för behörighet att se en viss akt” 

Respondent 4 resonerade över hur utvecklingen har skett och hur det kan tänkas bli framöver med 

nedanstående citat. 

”Så som jag ser det så har vi ju begränsat genom åren användarvänligheten. Till förmån då 

för säkerheten. Så till exempel […] finns ingen lista där du kan radda upp en massa 

personnummer utan det finns en sök där du måste slå in ett personnummer för att få en träff. 

Så du måste känna till det, du kan inte läsa det i klartext och så. […] Hur vi ska balansera 

upp det framöver vet jag inte riktigt. Förmodligen så är det som så att funktioner och liknande 

måste anpassas så att vi lyssnar på dom som skall använda systemet. […] Fullt öppet 

kommer vi inte kunna ha. 

5.6 ”Full livscykelskydd” 
Samtliga respondenter behövde fundera något på denna fråga och majoriteten kom in på hur 

uppgifter i systemet hanteras. Information i databaser eller liknandes sparas för att kunna leva upp 

till lagstiftning, vilket var något som flera respondenter tog upp. Databaserna lyfts upp som viktigt att 

skydda enligt två respondenter. Respondent 1 anser att databaser är av stor vikt att skydda, eftersom 

den innehåller information och historik som ska kunna skickas till finansinspektionen. Vidare berättar 

respondenten att det blir anonymiserat eftersom det är aggregerade värden. Hen berättar även att 

en förfrågan har kommit från en kund kring rätten att bli glömd. Funktionen finns för detta, men 

kunderna kan inte göra detta eftersom det finns en risk för att det då skulle kunna ske av misstag.  

Alla respondenter kom osökt in på funktioner för att gallra eller radera uppgifter vid behov och 

vidare frågor ställdes om just detta. Eftersom det i princip aldrig har hänt att en av deras kunder vill 

bli bortplockade från deras system och liknande, så har detta inte ägnats någon större eftertanke. 

Däremot har en av deras kunder ställt frågan kring rätten att bli glömd berättar respondent 1 och 

respondent 3. Skulle en kund däremot vilja bli bortplockad eller få uppgifter bortplockade så är alla 

respondenter överrens om att detta är möjligt. 
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Funktion för detta finns och det skulle då ske manuellt från någon ur organisationen. Här berättar 

respondent 1 och respondent 2 att det enda som då skulle sparas är det som bokföringslagen eller 

liknande lagar kräver. 

Vidare berättar respondent 2 att det inte finns någon regel hur gallring hanteras om till exempel en 

kund avslutar sina mellanhavanden med organisationen. 

Respondent 3 ger ett uttömmande svar om hur resonemanget är kring just gallringsfunktioner och 

vad för utmaningar som sker i samband med detta. 

”Sedan så när det gäller radera-funktioner, så oftast är det ganska svårt i systemet, vår 

inställning har varit om någon inte ska använda systemet längre, så får man inaktivera dem, 

men informationen finns kvar, för då finns den kvar i alla loggar, den finns kvar på alla objekt, 

som den personen äger, eller rapporter som är genererade, så där är det inte alls säkert att 

applikationen stödjer för kunden att kunna radera en person helt och hållet” 

Dock lyfter respondenten att detta är något som kommer läggas fokus på under utvecklingen för en 

ny version på en av deras moduler. Tanken är att det ska gå att radera inifrån denna applikation. 

Utmaningar som denna respondent ser är hur databortabiliteten skall kunna säkerställas och hur 

rätten att bli glömd skall kunna uppnås. I nuläget anses det inte vara möjligt att få ut en heltäckande 

rapport på all information om en person i händelse att hen skulle begära ut den. Detta på grund av 

att information lagras i loggar och att där finns information om gamla värden, nya värden samt 

datum. Det sparas även information om när en person loggar in i systemet och vart den loggade in 

ifrån. Denna information finns loggad för all evighet. Vilket får respondenten fundera på om det inte 

bör finnas ett beslut på hur detta skall hanteras. När det kommer till livscykeln berättar respondent 3 

att de backuper organisationen förvarar för en kund måste vara specifikt krypterade, och hållas 

enskilt från annat. Respondenten lyfter även att det är tack vare en kund som ställt krav och utfört 

revisioner på organisationen som ser över vilka rutiner som finns samt på testmiljö och driftsmiljö. 

Organisationen har även en driftpartner som har en virtuell miljö. Där kan respondent 3 inte berätta 

vad som sker med hårddiskar som tas ur bruk. 

”Miljön ligger ju i en virtuell miljö uppe hos de som vi driftar det med […] som är vår partner, 

så där vet man inte ens på vilken hårddisk informationen ligger, eftersom allting bara är ett 

enda stort virtuell miljö” 

Respondenten utvecklar det hela genom att berätta att det är svårt att säga om någon slår en spik 

genom hårddisken eller när någon byter ut en trasig hårddisk. De vet vart backupperna lagras och 

revision har utförts, men full kontroll över gamla hårddiskar och vad som händer med dem saknas. 

Det finns ingen utarbetad plan hur det kan säkerställas att allt raderas om systemet skulle läggas ner. 

Respondenten anser att det är något som borde finnas, men eftersom det tecknas långa avtal så 

borde en förvarning ske om det skulle bli aktuellt. 

Respondent 4 kommer in på att om en förändring skall göras i systemet så är det viktigt att inget 

sätts ur spel som existrerat tidigare. Förändringar som har gjorts arkiveras sedan med en förklaring 

om vad som har gjorts och varför. Dessa förändringar görs i samråd med kunden, och exempel på vad 

för funktioner som har lagts till är sådana med syfte att skydda uppgifter. Detta för att inte alla ska få 

åtkomst till datan.  
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5.7 ”Synlighet och transparens – Håll det öppet” 
På frågan om synlighet och transparens så svarar majoriteten av respondenterna att detta är en 

princip som de inte jobbar enligt och en respondent svarar att den inte vet. Respondent 3 lyfter att 

det är så lite transparens som möjligt, vilket flera respondenter uttrycker på liknande sätt. 

Respondenten fortsätter utveckla sitt resonemang att troligen har personerna som lagts in i 

organisationens system inte har någon tillgång till det, eller ens vet att det är just deras system som 

har använts. Hur organisationens kunder sedan sköter avtalet med de registrerade personerna har 

respondent 3 inte kunskap kring, vilket framgår i efterföljande citat. 

”Sedan vet jag faktiskt inte, vår kund har avtalat med de här personerna, och vad de har gett 

dem för information om vilka behandlingar de skall göra med den här informationen” 

Detta gör det svårt för respondenten att säga huruvida synlighet och transparens sker från kundens 

sida till de registrerade personerna. Mycket baseras på att kunderna inte har ställt krav och 

organisationen har det inte skrivet det i sitt avtal. Däremot finns det önskemål att de personer som 

har registrerats skall kunna få logga in från organisationens kunder berättar respondent 1. Det gör att 

det blir extra viktigt att säkerheten kring inloggningar fungerar. Kunderna har möjlighet att gå in i det 

administrativa systemet och titta. Detta tolkas som att de personer som har sina uppgifter 

registrerade inte har möjlighet att själv logga in i system. 

Respondent 2 berättar att det är möjligt i deras system att via loggar gå in och se vilken person som 

har gjort något i systemet och få transparens via det. När det gäller ren metadata anser 

respondenten att det inte är något problem. Registerutdrag kan lämnas ut till kunden för till exempel 

en anställds aktivitet. 

Respondent 3 menar att det beror på behörighetsprofil och att kunderna har delat upp detta. 

Utomstående experter till kunden kan få ta del av viss information. Det går att ta fram vem som har 

vilken behörighet, och det kan kunden själv göra också. Däremot vet inte organisationen om det är 

rätt person som har tilldelats behörigheter. Respondenten tror inte att det är något som 

organisationen kommer bli involverade i. Det enda som organisationen kan säkerställa är att de egna 

konsulterna har den behörigheten de behöver i systemet. Organisationen är restriktiva och använder 

sig enbart av personliga konton, det finns inga systemkonton. Det är ett finuppdelat 

behörighetskontrollsystem för information som visas, vilket respondenten anser att organisationen 

ska fortsätta ha. Hen är ganska säker på att den kommer kunna leva upp till de krav som 

GDPR ställer. 

På frågan om det finns möjlighet för samarbetspartner att verifiera så att löften och mål uppnås 

svarar tre av respondenterna att det har skett revisioner där kontroll har skett på dokumentation, 

rutin, processer samt på test och miljödrift. Respondent 1 tar upp att det skett IT-revisioner för att 

kontrollera så att organisationen uppfyller kraven, vilket ger samarbetspartners möjlighet att 

kontrollera så organisationen jobbar på rätt sätt. Respondent 2 behövde fundera lite på frågan. Hen 

berättar sedan att det inte finns något avtal med underleverantörerna, som kör maskineriet, för hur 

personuppgifter behandlas. De enda personuppgifterna som underleverantörena har är kring 

organisationen och inga från kunderna. Hen funderar också på om samarbetspartner och liknande 

ska kunna på något sätt att verifiera mer i framtiden. 

Respondent 3 ger ett exempel på hur hen ser på en revision nedan. 
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"Genom att göra en revision, hos oss, som de faktiskt har gjort vid två tillfällen tidigare, så att 

de kan kännas trygga med oss som dels systemutvecklare, men även som driftpartner." 

Den typen av dokumentation visas för kundens konsulter och organisationen själva. Kunden kan även 

ta fram egna rapporter i systemet och har tillgång till loggar för spårbarhet, vilket kundens egna 

administratörer kan plocka ut. Organisationens tekniker kan komma åt dessa delar också berättar 

respondent 3. 

Respondent 4 berättar också att revisioner sker för att kontrollera dokument och att processer är på 

plats. Men säger även att det inte har varit jätteaktuellt att kunderna ska kunna verifiera att systemet 

och liknande lever upp till målet. 

5.8 ”Respekt för personlig integritet – Håll det användarcentrerat” 
I denna fråga spretar svaren en del mellan respondenterna. Majoriteten av respondenterna anser att 

det inte är där fokuset är för deras arbete. Detta baseras på att systemet inte anses vara till för den 

personliga användaren, utan för organisationens kunder. Här flikar dock respondent 1 in att de 

uppgraderar sig för att de personer vars data ligger i systemet också skall få tillgång till detta och 

kunna ge sitt medgivande. Detta för att kunna säkerställa kraven från GDPR. 

Det är en ganska liten fråga berättar respondent 2. Resonemanget för detta är att organisationen 

inte behandlar direkt kundinformation i deras applikation, och att organisationen inte hanterar 

privatpersoner, bara företag. När det kommer till samtycke från kunden så handlar det till exempel 

om att få använda kundens uppgifter i marknadsföringssyfte, vilket regleras i avtal. 

Respondent 3 berättar att behörighet kontrollsystemet har en väldigt hård styrning på vem som får 

se vilken information. Det finns mycket skydd mot de personer som jobbar med systemet. Syftet är 

att förhindra bedrägerier, så att betalningar inte styrs om till sina egna konton. Här lyfter 

respondenten att det är tack vare kunden som är duktig på att tänka i de banorna. På frågan om 

samtycke uttrycker sig respondenten följande. 

”Inga överhuvudtaget, samtycke är liksom för den här typen av behandlingar, har vi inget 

system för, jag tror aldrig vi har fått något, begärt något samtycke, eller blivit efterfrågade på 

något sätt, så att, just den dialogen med personerna som skall ha sin information i systemet 

har kunden själv” 

När det kommer till medgivande eller samtycke berättar alla respondenter att organisationen inte 

har någon direktkontakt med personen vars uppgifter registreras. Ibland har inte deras kunder 

kontakt med dessa, utan det kan ske via ett ombud berättar respondent 1. Exakt hur det går till kan 

respondenten inte besvara. Om det inte finns i PUL så finns den troligen inte i nuläget, men i 

samband med uppgraderingen till GDPR kommer riktlinjer tas fram. Det skydd som finns för att 

skydda individers integritet är att det är anonymiserat och personnummer är krypterade, så det går 

inte att se dem såvida inte rätt behörigheter har givits. 

Respondent 4 anser att det är en viktig del. Det skydd som omnämns i systemet för att skydda den 

personliga integriteten är att det är möjligt att markera att en person har en skyddad identitet, och 

att det inte är möjligt att ta ut en samlad lista med personuppgifter, berättar respondenten. 

Medgivande i sin tur hoppas respondenten kommer bli en funktion i systemet som ser till att det 

verkligen finns, innan uppgifter läggs till i systemet. 
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5.9 Teknik och utmaningar 
När respondenterna ombeds berätta vilka utmaningar de ser med den nya dataskyddsförordningen 

rent tekniskt hade alla respondenter saker som de såg som utmaningar. Respondent 1 ser 

utmaningar som är mer riktat mot den egna organisationen, eftersom den också måste GDPR-

anpassas. Finns det personal så finns det personuppgifter menar respondenten. En första 

grundläggande analys har gjorts på vilka krav som ställs och organisationen har insett omfattningen 

av arbetet. I dagsläget är organisationen i full färd med att ha en dialog med sina kunder. Detta för 

att lägga fram en plan för utveckling och hantering kring både metoden samt mjukvara under hösten 

2017. Exempel som ges på utmaning är balansgången på vad som får och inte får sparas. 

Respondenten förtydligar att det inte rör deras mjukvara, utan det handlar mer om till exempel 

ekonomisystemet eller lönesystemet. GDPR ses som en vidarutveckling av PUL och för applikationen 

anses det inte vara dramatiskt annorlunda. 

Respondent 2 tycker att organisationen har ganska bra koll på den strukturella biten. När det 

kommer till den tekniska biten anses den vara jobbigare, även att förstå vad som faktiskt skall göras. 

Systemantiken har påbörjats och ett LIS finns. Vidare berättar respondenten att en utmaning är kring 

att särskilja information och applikation. Informationen behöver hanteras i enlighet med GDPR. Det 

behövs göra en tydligare databaslager i arkitekturen för att möjliggöra ett förenklat sätt att få ut 

registerutdrag, och kolla loggar som exempel. Respondent 2 sammanfattar läget idag i följande citat. 

”Idag har vi inga större bekymmer att göra det i och med att det är så […] låg volym. Men om 

man ska ha det by design så måste du ha ett smartare gränssnitt. Och det tror jag nog kan 

bli en utmaning.” 

Respondent 3 ser många utmaningar kring GDPR, och rent tekniskt behövs det läggas på ytterligare 

lager av säkerhet. Som respondenten ser det finns det tre faser i införandet av GDPR. I den första 

fasen görs en utvärdering, i nästa fas bättras eller säkerställs prevention och i den sista fasen 

underhålls, övervaka, upptäcka intrång som exempel. Hen anser att organisationen är i första fasen 

och mer behövs analyseras. Exempel på vad som bör analyseras är den egna mjukvaran och 

hantering av persondata så att det blir kontroll över vad för information som finns. Sedan tidigare är 

organissationen ISO 27001 certifierade. Genom ett forum relaterat till certifieringen, kan 

organisationen hämta inspiration för vad mer som kan tänkas behöva läggas till. 

Vidare berättar respondenten att organisationen har försökt outsourca det mesta till sin driftpartner 

som har det fysiska serverrummet, och som agerar värd för organisationens applikation. I nuläget har 

det inte skrivit några specifika krav i avtalet gemtemot driftpartnern mer än att se till att vara 

driftsäker. Driftpartnern är också uppe i sin process på sitt sätt berättar respondenten. Rent 

avtalsmässigt finns det mycket att säkerställa, bland annat kring kryptering. Respondenten berättar 

även att driftpartnerns övervakningsmöjligheter främst är riktade mot mer system 

och hårdvarumiljö. 

Eftersom driftpartnern inte övervakar deras applikation så är det upp till den egna organisationen att 

skydda den, vilket respondenten hoppas skall uppnås med en webbapplikationsbrandvägg som en 

början. Ett utförligt svar ges av respondenten som berättar att organisationen definitivt bör ha 

kryptering eftersom det kostar så lite nuförtiden.  
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Det går inte att ansluta okrypterat till deras servrar i nuläget, men personen ser gärna att kryptering 

skall finnas med när datan är vilande i deras databaser. Avseende brandväggar resonerar 

respondenten att det nuvarande skyddet skulle behöva utökas för att kunna ge ett mer nischat 

skydd. Vikten av att kunna skydda sig mer i realtid förklarar respondent 3 i detta citat. 

”Övervakningen måste bli mer i realtid, än de haft tidigare, det räcker inte med kolla loggarna 

en gång om dagen, och att man har varning på vissa punkter, vi behöver ha en mer 

sofistikerad lösning där för att ge, ja, mer realtidsövervakning. Någon typ av intrusion 

detection system, i rätta meningen, inte bara pusha loggar.” 

Nästa utmaning som har varit under diskussion enligt respondenten är hur geografisk åtkomst skall 

kunna begränsas. Här nämns det att GDPR har något att säga till om detta, men turligt nog sitter de 

som jobbar med detta i Sverige. En lösning på problemet som har diskuterats är begränsa åtkomsten 

per IP-adress. Dock anses det inte vara så mycket av en utmaning, utan mer något som ska göras. En 

ny teknisk lösning som respondenten känner att organisationen kan göra är att nyttja 

databasbehörighetsstyrningarna för att avgränsa vilken data en användare skall kunna komma åt. För 

att kunna utveckla på ett bra sätt, skulle det behövas ha mer riktig data, istället för att enbart hitta på 

egen data som det är i nuläget. För att kunna göra detta skulle det behövas rutiner som garanterar 

full anonymisering på datan så det inte går att koppla till en riktig person. 

Något som inte har berörts tidigare enligt personen är rätten att bli glömd. Respondentens 

uppfattning är att detta är något som jurister och dylikt inte verkar helt på det klara med hur 

backupper ska hanteras om en person väljer att utnyttja den rätten. Hur respondent 3 resonerar 

kring detta kan läsas i följande citat. 

”Blir backupper […], som kunderna ställer krav på, så att minst ett år, eller kanske till och 

med längre, vad händer när en person vill raderas, och dom får lov att då raderas från sitt 

system. Och att man alltså inte behövs för några, avtalsmässiga skäl, alltså inte får lov att 

raderas, så hur ska vi hantera fem års backband […]. För att ta bort en användare, ska de 

återställas och raderas eller räcker det med att skydda dem banden på ett säkert sätt. Den är 

lite halvjobbig.” 

Även dataportabilitet väcker många frågor kring hur det ska gå till rent praktiskt och hur det ska lösas 

med format, samt vad som kan anses vara inom en rimlig tidsram. Här anser respondenten att 

organisationen inte har någon lösning på utmaningen i dagsläget. 

Respondent 4 anser att organisationen har kommit en bra bit på väg. Hen lyfter att det finns resurser 

i form av respondent 3 som har mappat och jämfört gentemot kraven från GDPR. Exakt hur 

organisation ligger till är respondenten osäker på, men hoppas på att bli uppdaterad inom kort. På 

frågan om vilka utmaningar som kan finnas, resonerar respondenten att det är svårt att hitta rätt 

nivå. Tanken är ju inte att det ska bli en massa säkerhetslösningar på säkerhetslösningar, som sedan 

när praxis sker, kan visa sig vara mindre relevant att ha implementerat. Exempel som ges på en 

teknisk utmaning är att skydda så att inte en skärmdump kan tas. Problemet som respondenten 

lyfter är att det inte finns något som hindrar att en person fotar av skärmen. Tolkningen av 

lagstiftningen anses också vara en utmaning och resultatet av detta hamnar ju under det tekniska 

enligt respondenten. 
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5.9.1 Loggning 
Vid frågan om loggning är det ett ämne som förekommer mycket under alla intervjuer redan innan 

den specifika frågan ställs. Alla respondenter är överrens om att det är mycket loggning som sker. 

Respondent 1 berättar att det är ett av kraven som kommer från finansexpeditionen. Enligt hen 

loggas det vad alla gör och när något har ändrats som exempel på loggning. 

All transaktion i applikationen loggas berättar respondent 2.  

Respondent 3 och respondent 4 förklarar att loggarna används för att hitta konstiga mönster, som att 

loggar har förts in på icke arbetstid som helgdagar. Respondent 3 vidareutvecklar mer kring vad som 

egentligen loggas.  

”Vi loggar antagligen för mycket. […], allting som görs i systemet, läsningar, vi kan se vilka 

som varit inne och tittat på en personakt, vilken flik liksom, i systemet, vid visst tillfälle, vart 

de satt någonstans, vilken browser de använde. Och sedan givetvis alla ändringar, vad de 

ändrade, från någonting till någonting. Där till och med poster i loggar som säger om det var 

en helgdag eller inte.” 

Tanken är att det ska fungera som en varningssignal. Detta är tillgängligt för kundens administratörer 

att själva kontrollera dessa loggar och det finns filter för olika inställningar. Filtrena som nämns är 

full, både läsning och skrivning och radering. Det finns också systemloggar som ligger utanför, som 

webbservern och databaser. Dessa har inte kunden tillgång till, det är mer tekniska loggar. De 

tekniska loggarna kan innehålla allt från fel till hur många millisekunder det tog för sidan att laddas. 

Det är mer för prestandaperspektiv, där det finns loggar på när backuperna togs och vart de sparades 

som exempel. Systemloggarna för webbserver och databaser har däremot kunderna inte tillgång till. 

Respondent 4 berättar att organisationen gillar att logga mycket och att det kommer fortsätta ske i 

samma utsträckning framöver. Loggarna gör att organisationen kan reagera om något konstigt finns i 

loggarna. 

5.9.2 Backupper och lagringsmedier 
På frågan om backupper berättar samtliga respondenter att backupper sker regelbundet. 

Respondent 1 belyser detta med följande citat. 

”Vi sparar ju, vi har ju det i vårat avtal med kunder med att vi tar dagliga backuper och som vi 

sen sparar veckovis och sen sparar vi det årsvis och så vidare. Det finns […] en väldigt tydlig 

struktur och rutin för det.” 

Personen hänvisar sedan till en annan respondent för mer detaljer, men att det finns ett serverrum 

där extra backupper lagras lokalt. På frågan om hur USB-stickor hanteras så försvinner dem på olika 

sätt och det finns ingen direkt kontroll. Dock lagras inga personuppgifter eller konfidentiell 

information på dessa. Närmaste som USB-stickan används till är att agera som en backup av en 

presentation till kunder. 

På frågan om vad backupper tas på blir respondent 2 lite ställd, och behövde fundera på vad 

backupper tas på och hur länge dem lagras. Hen tror det är fullständiga backupper och att det borde 

finnas gallringsfunktioner för dem. Men lägger till att hen inte vet med säkerhet eftersom personen 

inte arbetar med infrastrukturen, utan hänvisar till en annan respondent med mer koll.  
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USB-stickor används inte över huvudtaget enligt respondenten, möjligen för privata skäl. Respondent 

3 berättar mer i detalj kring hur ofta backupper tas och vad det tas backupper på.  

 

”Det är lite olika från kund till kund, men minst en gång om dygnet, vissa nöjer sig med två. 

Alltså de har sagt att en acceptabel förlust för dem skulle vara fyra timmars arbete till 

exempel […]. Sedan är det en transaktionslogg också, på databasservern, så vi kan spola 

tillbaka de senaste fem minuternas ändringar, den senaste halvtimmen liksom, men då 

riskerar man att spola, spela tillbaka ändringar som man inte vill ha oändrade så att säga. Så 

att backupen är ju en snapshot på allting, så som det såg ut vid just det tillfället. 

Transaktionsloggen är alla ändringar som skett från senaste backupen till nästa backup. Så 

man kan pejla in på exakt en viss minut i tiden, då man skulle vilja återställa till.” 

Vidare berättar respondenten att de inte använder några fysiska band eftersom allt ligger virtuellt. Så 

backupperna som sker är onlinebackupper som även ligger speglad till en annan driftavdelning. En 

gång i veckan hämtas en krypterad backupp ner så att den finns lagrad i organisationens serverhall. 

Där sker regelbundna backupptester för att säkerställa att backupperna är korrekta. 

5.9.3 Kryptering 
Alla respondenter berättar att kryptering är något som används. Det råder viss tveksamhet kring i 

vilken utsträckning och hur mycket som är krypterat, eftersom omfattningen av vad som krypteras 

beskrivs olika av respondenterna. Respondent 1 delger att det är en del av organisationens standard 

gällande personuppgifter. Respondent 2 vet inte hur mycket som är krypterat, respektive okrypterat. 

Däremot berättarrespondenten att kryptering är en tjänst som erbjuds, och att standardtjänsten är 

okrypterad. Transaktionsdatan är dock alltid krypterad berättar respondent 3. Några av kunderna har 

krav på att backupper är krypterade, men det kommer inte som standard. Veckobackupperna som 

hämtas ned krypteras och lagras i deras serverhall. Vissa delar är krypterade i databaser berättar 

respondent 4. 

5.9.4 Strukturerad och ostrukturerad data 
Respondenterna fick frågan om strukturerad och ostrukturerad data. Respondent 2 hänvisade till en 

annan respondent som bättre lämpad att svara på detta, men säger att organisationen i nuläget inte 

har något bra sätt att hantera ostrukturerad data i till exempel mail. Respondent 3 bekräftar detta 

och utvecklar sitt resonemang. Allt i databasen är strukturerat och kunskap finns kring om vad som 

sparas i vilket fält, så i den meningen anses datan vara strukturerad. Däremot vet inte organisationen 

vad filerna och dokumenten innehåller. Om det har lagt upp ljudfiler eller videoklipp så hanteras det 

som strukturerad data, i de facken informationen sedan lagras. 

Detta kommer sedan med i en backuplösning och skyddas på samma sätt genom åtkomster eller 

loggar. I det perspektivet görs det ingen skillnad enligt respondenten. 

Respondent 4 berättar att strukturerad har organisationen koll på, men ostrukturerat blir svårare 

eftersom dem inte vet vad som finns i den. På frågan om det kan anses vara en utmaning berättar 

respondent 4 följande. 
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”Det kommer bli en utmaning, absolut. Jag vet att vi har, i andra delar av systemet så har vi 

kontroll, alltså där vi söker efter personnummer till exempel att den inte skall få finnas då. 

Men vi har inget, det kanske är en sån grej som kommer va lite mer inbyggd sen. Att man 

filtrerar bort såna eller att man inte godkänner texten innan dom sparar eller nånting.” 

5.10  Avrundande fråga 
Den sista frågan som ställdes till respondenterna var om det var något mer personerna skulle vilja 

tillägga. Alla respondenterna bidrog med deras tankar kring GDPR och majoriteten ansåg att det var 

många utmaningar med förordningen. Ett exempel på hur en av respondenterna ser på 

utmaningarna kan ses i följande citat av respondent 1. 

”[…] inte annat än att jag ser att det är en väldigt stor utmaning för alla organisationer att 

efterleva GDPR och att det kommer bli tufft om datainspektionen i juni 2018 ska gå ut och 

kolla folk, […] för jag tror inte att man kommer ha hunnit med att anpassa sig efter alla krav. 

Däremot så tror jag det kommer finnas en plan i dom flesta organisationer för att göra det. 

Och då gissar jag att man får verklighetsanpassa sig och inse att den planen är liksom good 

enough inledningsvis. Men det återstår ju att se för vi vet ju inte hur datainspektionen ser på 

det.” 

Respondent 2 berättar lite mer om vad hens syn och roll är i det hela, vilket är att bygga den 

systematiska hanteringen och hålla reda på krav, både internt och externt. Vidare berättar 

respondenten att ibland har kunderna väldigt lite förståelse vad GDPR innebär och tycker det är PUL 

med lite mer. Hur respondenten ser på GDPR och sin egen roll belyses med följande citat. 

”Det är ett helt synsätt. Där man måste på något sätt redan från början arbeta aktivt med att 

faktiskt kunna hantera personuppgifter. Och då är ju frågan, okej, hur gör man den resan då. 

Och det är väl där jag försöker visa upp en väg fram.” 

Respondent 3 uttrycker sig väldigt positivt till GDPR och anser att det är något som behövs, samt att 

det ska bli intressant att se hur den blir i praktiken. Inledningsvis tror respondenten att det kommer 

gå fort att statuera exempel med organisationer som inte skött sig. Det finns mycket information på 

nätet och det har varit ganska kul att läsa igenom, berättar respondenten. Utmaningar som 

respondenten såg var att de personer som sitter med gamla system som gjordes långt innan GDPR 

ens var påtänkt, kommer få det tufft. Hur respondent 3 resonerar om GDPR inom organisationen 

illustreras med nedanstående citat. 

”Det kommer nog ställa till rätt mycket oreda för sådana som oss som faktiskt utvecklar 

mjukvara, och som får nya krav ställda på sig” 

Personen lyfter även att det inte enbart får bli en teknisk lösning på en server, utan att mjukvara och 

andra delar måste finnas med. 
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Respondent 4 berättar om att det är ett jättetryck ute hos sina kunder om GDPR och att det ska bli 

spännande att se hur organisationen ligger till i detta. Det är en affärsidé för organisationen också, 

eftersom den inte enbart bygger systemet, utan systemet hjälper till att hålla reda på information. 

Vid en övergripande analys från det insamlade material framträder bilden av att arbetet som sker 

inom organisationen och deras metod till stora delar har privacy by design i åtanke. Cavoukian´s 

(2012) filosofi är dock inget som är känt av respondenterna sedan tidigare. Alla respondenter anser 

att organisationen har kommit en bra bit på väg i uppfyllnaden gentemot GDPR. För en mer 

genomgripande analys, se sektion 6. 
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6 Analys 
Detta avsnitt följer samma uppbyggnad som intervjuguiden och i den mån det är möjligt, har 

rekommendationer getts. Tanken är att det pågående arbetet inom organisationen skall kunna 

förstärkas ytterligare. Rekommendationerna som ges baseras på kunskaper som tillkommit under 

studietiden på högskolan i kombination med teoribakgrunden. För att kunna analysera resultatet 

från sektion 5 har en egen tolkning gjorts av resultatet och jämförts med teoribakgrunden i arbetet. 

6.1 “Förebyggande, inte reaktivt” 
Det resultat som framträder under punkten ”förebyggande, inte reaktivt” är enligt respondenterna 

att organisationen arbetar med detta, eller att de åtminstone strävar efter det. Den generella känslan 

är att detta stämmer till stor del. Arbetssättet tycks ha växt fram och förankrats allt mer med åren 

och då kunskapen stärkts. Organisationens arbetssätt korrelerar med Cavoukian’s (2012) princip och 

under intervjuerna framkommer det att strategier och metoder finns, vilket stämmer in med 

hennes filosofi.  

Enligt Cavoukian (2012) är det viktigt att nyckelpersoner är aktiva i arbetet med detta, frågan är i 

vilken utsträckning det sker i slutändan. Samarbete finns mellan avdelningarna, vilket framgår i 

intervjuerna, men det är svårt att säga i vilken detalj och utsträckning. Tsormpatzoudi et al. (2016) 

lyfter just att det är en utmaning med samarbetet eftersom involverade personer ofta har en 

skiftande bakgrund, språkbruk och vad som anses vara viktigt. Datainspektionen (2012) pekar på att 

det är av vikt att använda sig av riskanalys och arbeta på ett strukturerat sätt. Det är även viktigt att 

kritiskt granska det egna arbetssättet. Eftersom organisationen arbetar enligt denna princip kan inga 

direkta rekommendationer ges på denna punkt, mer än att fortsätta arbeta på samma sätt 

som tidigare. 

6.2 ”Personlig integritet som standard” 
Personlig integritet som standard finns i många delar av organisationens arbete. I resultatdelen 

framkommer det att systemet har flera funktioner för detta ändamål, vilket stämmer in på 

Cavoukian’s (2012) filosofi. Hon lyfter i denna princip vikten av att minimera mängden 

personuppgifter där endast det allra nödvändigaste får samlas in och det skall ha ett tydligt syfte. 

Även Datainspektionen (2012) bekräftar att insamlade personuppgifter skall minimeras och ha ett 

syfte. Vidare berättar Cavoukian (2012) i sitt arbete att det är viktigt att det finns en dialog mellan 

applikationsutvecklare och kunderna. I intervjuerna med respondenterna framträder det tydligt att 

det finns en bra symbios mellan organisationen och kunden. Insamlingen av personuppgifter hålls på 

ett minimum, men hur länge som informationen sparas är något oklart. Rekommendationer är att 

fortsätta jobba på samma sätt och fortsätta hålla kommunikationen med kunderna, samt se över hur 

länge uppgifterna lagras. 

6.3 ”Inbyggd integritet” 
Cavoukian’s (2012) princip om inbyggd integritet är delvis en utmaning för organisationen att 

genomföra. Detta beror på att organisationens lösning är kundbaserad och drivs av kundens 

önskemål. Datainspektionen (2012) menar att det är av vikt att det kontinuerligt görs riskanalyser 

och att arbetet har ett strukturerat tillvägagångssätt. Det som organisationen kan göra är att 

konsultera med kunden vid nya kravställningar, eftersom det då kan tillämpas vid kravspecifikation, 

policysättning och dylikt.  
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Av svaren som ges av respondenterna kring om det finns någon funktion för att begränsa vad som får 

matas in i användargränssnittet, går det att dra en slutsats att organisationen jobbar med 

dataminimering. Internt för organisationen bör det inte vara några bekymmer eftersom den besitter 

en gedigen kunskap om just informationssäkerhetsarbete och vad som behövs för det egna arbetet. 

Detta tack vare deras ISO certifiering. Externt hjälper organisationen sina kunder med detta arbete, 

vilket är till organisationens fördel. Rekommendation är att konsultera med kunden vid nya 

kravställningar, eftersom det då kan tillämpas vid kravspecifikation, policysättning och dylikt. 

6.4 ”Full funktionalitet” 
Full funktionalitetet, att det inte skall väga över för antingen användarvänlighet eller säkerhet, har av 

det insamlade resultatet ansetts vara en utmaning av respondenterna. Majoriteten respondenter 

anser att om valet absolut måste falla på antingen användarvänlighet eller säkerhet, så faller valet på 

säkerhet. Av det insamlade materialet anses att organisationen har lyckats väga upp båda sidorna, 

vilket korrelerar med Cavoukian’s (2012) filosofi. Det som framkommer genom intervjuerna är att 

organisationen har en bra inställning till denna princip och utgår från att hålla det säkert, samtidigt 

som dem är lyhörda för kundens önskemål. Datainspektionen (2012) tar upp att det är av stor vikt att 

skydda systemet och att det finns stöd för säkerhetsfunktioner i systemen som hanterar 

personuppgifter. Eftersom organisationen håller en såpass hög nivå på denna princip kan inga direkta 

rekommendationer ges på denna punkt. 

6.5 ”Full livscykelskydd” 
Från intervjuerna går det att utröna att organisationen brister i Cavoukian’s (2012) princip ”full 

livscykelskydd”. Det finns inget tydligt tänk på hur länge personuppgifter och dylikt lagras i systemet, 

eller rutiner samt funktioner för att gallra ut dessa uppgifter efter en tid. I nuläget finns det inga 

funktioner för att gallra ut personer, utan detta sker manuellt om det skulle behövas. Däremot finns 

det planer att lägga till detta som en funktion. Det som talar till organisationens fördel är att 

eftersom deras system är en webbaserad applikation, så lagras inte känslig information på 

användarens enhet. I de fall enheten skulle gå förlorad av någon anledning så bör det inte finnas 

någon känslig information på den. USB-stickor används i princip inte och i de fall dessa skulle 

användas finns ingen känslig information på dessa, vilket är till organisationens fördel.  

Den stora bristen som finns i organisationens livscykel är avsaknad av kontroll för hur miljön är 

driftsatt. Driften tillhandahålls av tredjepart och det saknas avtal som specificerar upp hur uttjänt 

hårdvara hanteras, samt att aktuell lagringsmedia bör vara fulldiskkrypterad. När det kommer till 

kryptering av databaser så bör detta göras som standard. Datainspektionen (2012) säger att det bör 

finnas metoderför att radera och förstör lagringsmedia, samt att risken för dataläckage kan minska 

om lagringsmedierna är krypterade som grund. Rekommendationer för att bättre stödja principen 

”Full livscykelskydd” är att se över det avtal som specificerar upp hur uttjänt hårdvara hanteras samt 

att aktuell lagringsmedia är fulldiskkrypterad. När det kommer till kryptering av databaser så bör 

detta göras som standard. Genom dessa åtgärder kan livscykelskyddet förbättras avsevärt. 
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6.6 ”Synlighet och transparens – Håll det öppet” 
Respondenterna hävdar att det inte finns synlighet och transparens. Det som kan uttolkas från 

resultatet är att det ändå finns för organisationens kunder. Respondenterna har berättat att 

revisioner har skett och kan ske om kunden begär det. Däremot är det svårt att säga huruvida de 

enskilda individerna vars personuppgifter har registrerats i systemet har för någon inblick i detta.  

Eftersom systemet är designat för kunden som hanterar uppgifterna och av vad som har framkommit 

under intervjuerna, så har troligen inte individerna som fått sina personuppgifter inte någon insyn 

eller transparens då hen kan kontrollera att uppgifterna har hanterats på det sättet som det finns 

samtycke för. Datainspektionen (2012) rekommenderar att det bör finnas funktioner i systemet så 

att de registrerade kan få ut ett registerutdrag för att se de uppgifter som förekommer, samt att det 

även det ska finnas möjlighet att få ut loggar för att kunna visa vilka andra organisationer som fått ta 

del av uppgifterna. Rekommendationen som ges på denna punkt är att organisationen ser över vilka 

åtgärder som kan tänkas behöva göras för att skydda eventuella känsliga uppgifter, samt att lägga till 

funktion för att de omskrivna ska kunna ta del av vad som registrerats. Även rekommenderas att ta 

fram möjlighet att visa om, och vilka andra organisationer som tagit del av uppgifterna. 

6.7 ”Respekt för personlig integritet – Håll det användarcentrerat” 
Respekt för personlig integritet – Håll det användarcentrerat, är den principen som organisationen 

har flertal utmaningar i. Respekt för den personliga integriteten finns enligt respondenterna. Men 

eftersom organisationen inte har någon kontakt med slutanvändarna, vars personliga information 

hanteras, i kombination med att kundens intresse är i fokus främst, resulterar detta i att 

organisationen inte följer Cavoukian’s (2012) filosofi. Dock säger Datainspektionen (2012) att en 

leverantör av IT-produkter normalt sett inte är ansvariga för de eventuella integritetsproblem som 

kan uppstå vid användning av produkten, men att leverantören ändå behöver se till att nödvändiga 

funktioner finns för integritetsskydd. Frågan om samtycke eller medgivande är inget som funderats 

över nämnvärt hos respondenterna. Det ansvarets läggs på kunderna eftersom det inte är 

organisationen som samlar in och lagrar informationen. Samtycke räknar organisationen med att 

kunden sköter i slutändan. Om användarcentrerat syftar på kunderna, så sköter organisationen detta 

bättre. Där regleras det i avtal om dem får använda kundens uppgifter i markadsföringssyfte. 

Eftersom det inte finns någon direktkontakt med slutanvändarna, är rekommendationen att fortsätta 

hålla dialog med kunden och att försöka ha slutanvändarna mer i åtanke och fokus när det handlar 

om hantering av personuppgifter. 

6.8 Teknik och utmaningar 
Det som framkommer om frågan om teknik och utmaningar visar på en medvetenhet att 

organisationen står inför dessa. De är medvetna om att det är en komplex utmaning och att det 

fortfarande återstår arbete. Att organisationen funderar på att lägga till intrångsdetektering på 

systemet ses som positivt. Ett komplement till detta skulle kunna vara att även ha 

intrångsförhindrande lösningar. Scarfone & Mell (2007) tar i sitt arbete att detta skulle vara ett bra 

komplement till intrångsdetektering. 

En annan utmaning som respondent 3 ser är hur geografisk åtkomst kan begränsas. Deras förslag var 

att en lösning skulle kunna vara att begränsa åtkomst genom att införa begränsning baserad på en 

geografisk IP-adress. 
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 Det är en sund tanke, men beaktan bör göras på att det går att kringgå genom användning av en 

VPN (virtual private network) -tjänst. Detta behöver i sig inte vara till en nackdel, då det kan innebära 

att organisationen begränsar åtkomsten till systemet att endast vara tillgängligt från kundens 

nätverk. Om kunden behöver åtkomst till systemet från annan plats kan de nyttja VPN till sitt eget 

nätverk för åtkomsten. Med detta går det att utgå från att direktanslutningen till systemet inte 

passerar landsgränser. I händelse att kunden behöver åtkomst till systemet utifrån landsgränsen är 

det fortfarande tillgängligt men via en krypterad säker tunnel. 

 Respondent 4 lyfte en utmaning om att skydda gentemot att någon tar en skärmdump på systemet. 

Det är möjligt att lägga till funktioner för att skydda mot detta, samtidigt är det precis som 

respondenten säger svårt att skydda sig från att en person istället för att ta en skärmdump, plockar 

upp sin mobilkamera och fotar. Här kan ingen bra rekommendation ges till hur det kan skyddas från 

mobilkameror eller andra avbildningsverktyg. 

Rätten att bli glömd är en svår uppgift att lösa för organisationen, särskilt med tanke på återställning 

från backupper. Rimligtvis finns det en risk att en omskriven individ som blivit borttagen kan 

återställas i samband med en återläsning från en backup. En rekommendation skulle kunna vara att 

alla omskrivna individer blir informerade i händelse av en återläsning från backup. Detta eftersom 

det avhjälper problematiken med rätten att bli glömd, rätten till rättelse samt ger mer transparens 

till den registrerade. 

Av resultatet som har samlats in framkommer det att avtalsmässigt för systemdriften, är det mycket 

kvar att lösa för organisationen. Dels är det avtal med kunder och driftpartner som behöver ses över 

och exempel på vad som behöver ses över är frågan om kryptering, samt hur driftpartnern hanterar 

personuppgifter. Rekommendationen som kan ges här är att fortsätta se över de avtal som finns. 

Hur riktig testdata kan användas är också en utmaning. Genom att ha riktig testdata kan lösningen 

testas mer mot verkligheten, och ge ett bättre resultat. Utmaningen är hur detta kan åstadkommas, 

samtidigt som datan behöver anonymiseras så att det inte går att koppla till en riktig person. Ingen 

rekommendation kan lämnas då frågan är för systemberoende och komplex. En tänkt 

rekommendation vore att kopiera och anonymisera skarp data, men eftersom det skulle innebär att 

kunddata används till annat än vad den ursprungligen avtalas om faller denna rekomendation. 

Dataportabilitet ger också upphov till utmaningar, vad räknas som rimlig tidsram? Hur skall det göras 

rent praktiskt? Dessa frågor har författaren av detta dokument också ställt sig vid ett tidigt skede. 

Hur skall det lösas med att datan har varierande format för att ytterligare lägga till en fråga. 

Dataportabilitet är en komplex fråga utan ett entydligt svar. Den rekommendation som kan ges på 

denna utmaning är att i ett förebyggande syfte ta fram en rapport som kan plocka ut all data som 

finns om den person som blivit registrerad. Denna rapport kan också användas för att visa vad för 

information som finns om den registrerade och på så sätt skapa transparens. 

6.9 Loggning 
Av resultat framkommer det att organisationen loggar ofta och omfattande. Fördelarna med att 

logga mycket är att det ger bra spårbarhet vid händelse av att en incident skulle ske. En annan fördel 

är att det är möjligt att hitta anomalier, vilket gör att informationssäkerhetsarbetet blir proaktivt. En 

respondent gav exempel på att systemet var kopplad till en bankkalender som ett led i att hitta 

anomalier i händelse av att en person loggar in efter arbetstid.  
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Risken finns dock att organisationen loggar på den nivån att det kan resultera i en integritetsrisk. 

Datainspektionen (2012) tar också upp kring denna risk och menar på att loggar kan innehålla 

personuppgifter om personerna som arbetar i systemet. Rekommendationen är att organisationen 

ser över vilken nivå som sker på loggarna och justerar efter kundens behov, eller efter lagkravet. 

6.10  Backupper och lagringsmedier 
Att backupper tas regelbundet och att USB-minnen inte används i någon vidare utsträckning talar till 

organisationens fördel. Det som organisationen brister i är kontrollen över vad som sker med dem 

fysiska hårddiskarna hos deras driftpartner, vilket är oroväckande. Speciellt med tanke på att det inte 

regleras tydligt i avtal med driftpartnern. Datainspektionen (2012) säger att backupper kan innebära 

en säkerhetsrisk eftersom dessa ofta sparas under lång tid och kan innehålla personuppgifter. 

Rekommendationer ges att organisationen ser över avtalet med sin driftpartner och specificerar vad 

som skall ske med uttjänt lagringsmedia. Alternativt begär att få medierna skickade till sig när dem är 

uttjänta så kontroll finns så dessa förstörs efter konstens alla regler. 

6.11  Kryptering 
Att organisationen använder sig av kryptering anses var en stor styrka hos dem. Det är ett bra sätt att 

hålla koll på konfidentialitet och att skydda informationen. Detta är också rekommendationer som 

ges av Datainspektionen (2012) som ett led att skydda information. För att ytterligare stärka 

organisationens arbete ges rekommendationer om att ha kryptering på allt redan från start. Det är 

som en av respondenterna har berättat är att det kostar väldigt lite. En annan rekommendation som 

kan ges, beroende på hur infrastrukturen för systemet ser ut, är att lagringsmediets anslutning på 

servern är fulldiskkrypterat. Detta då det innebär att utan övrig server, är diskarna oläsbara. 

6.12  Strukturerad och ostrukturerad data 
I nuläget görs ingen skillnad på strukturerad och ostrukturerad data i organisationen. I samband med 

att GDPR träder i kraft kommer det resultera i att skillnad kommer behöva göras. Det är en av de 

utmaningarna som organisationen kommer ha framför sig. Dock tar Datainspektionen (2017) upp att 

det fortfarande kommer finnas vissa undantag i fråga om vad för säkerhetsåtgärder som kan tänkas 

behöva göras, beroende på om risknivån är hög eller låg. Rekommendationen är att organisationen 

ser över vad för ostrukturerad data som hanteras, samt vilka åtgärder som kan tänkas behöva göras 

för att skydda eventuella känsliga uppgifter. 



  39 

7 Slutsats 
Genom att ha utfört intervjuer som har transkriberats och sammanställts har ett resultat framträtt 

som har analyserats. Detta har resulterat i att det blivit möjligt att svara på delfrågorna samt den 

huvudsakliga forskningsfrågan. 

På vilket sätt påverkas organisationen av införandet av GDPR? 

Organisationen påverkas stort av införandet av GDPR och det återstår utmaningar för att komma 

hela vägen i uppfyllandet. Respondenterna har insett vidden av detta och organisationen har 

påbörjat arbetet för att kunna säkerställa att dem kan lever upp till GDPR’s krav. För att lösa detta 

har respondent 3 berättat att arbetet kommer ske i tre faser. Fas ett är utvärdera, fas två är att 

bättra på samt säkra prevention. Sista fasen är underhålla allt. Organisationen befinner sig i första 

fasen. Till hösten 2017 skall en plan ha utarbetats för utveckling och hantering av både mjukvara och 

metod. Organisationens system och mjukvara är också i processen att anpassas inför GDPR. Avtal 

kommer behöva ses över och det finns utmaningar med hur privacy by design ska kunna stödjas fullt 

ut. Dialog förs med organisationens kunder och dessa har i olika utsträckningar börjat fundera kring 

GDPR. Hur mycket kunskap det finns kring GDPR tycks variera mellan kunderna. Utöver de rent 

tekniska utmaningarna som finns med GDPR, förekommer det även att undersöka kring hur 

personuppgifter och liknande hanteras i ekonomisystem eller lönesystem. 

På vilket sätt kan en organisation arbeta med principer och ramverk som stödjer GDPR och privacy 

by design? 

Cavoukian’s (2012) filosofi med tillhörande sju principer har i detta arbete undersökts med hjälp av 

det framtagna frågebatteriet i Bilaga A, för att ta reda på hur arbetet ser ut, samt vad som kan 

förbättras för att stödja GDPR och privacy by design. 

Tanken har varit att kunna jämföra dessa principer mot organisationens arbetsätt, och på så sätt ta 

reda på hur dem arbetar med principer och ramverk som stödjer GDPR och privacy by design. 

Organisationen säger sig inte ha arbetat enligt Cavoukian’s (2012) filosofi som utgångspunk, eller 

knappt känt till hennes arbete sedan tidigare. Det som framkommer av intervjuerna och analysen är 

att organisationen delvis arbetar enligt dessa principer. Vissa av principerna har organisationen levt 

upp till utan något att anmärka på som ”förebyggande, inte reaktivt” samt ”full funktionalitet”. 

Organisationen jobbar mycket förebyggande genom användning av de egenutvecklade metoderna 

och mjukvaran, riskanalyser och ISO- certifiering. I ”full funktionalitet” har organisation lyckats 

balansera upp både användarvänligheten och säkerhetsaspekten genom att arbeta med att hålla 

uppgifterna säkra och vara lyhörda för kundernas önskemål och krav. De principer som organisation 

brister i Cavoukian’s (2012) filosofi är ”full livscykelskydd” samt ”respekt för personlig integritet - håll 

det användarcentrerat”. Det finns flera brister i ”full livscykelskydd”. Framförallt är det avsaknad av 

kontroll för hur miljön är driftsatt och hur lagringsmedier hanteras när de är uttjänta. Kryptering sker 

inte som standard, vilket är ett sätt som skulle kunna stödja privacy by design kravet. 

Gallringsfunktioner saknas för att på ett effektivt sätt kunna ta bort personer och personuppgifter. I 

nuläget sker arbetet helt manuellt om förfrågan sker och det finns inga rutiner för hur länge 

uppgifter lagras. Organisationen lägger stor vikt vid att skydda databasen och se till att ingen får mer 

behörigheter än vad som behövs för att kunna sköta arbetsuppgifterna. 
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I principen ”respekt för personlig integritet - håll det användarcentrerat” brister arbetet enligt 

Cavoukian’s (2012) filosofi, eftersom ingen kontakt sker med individerna vars uppgifter registreras. 

Själva respekten för den personliga integriteten finns, men fokus för organisationen är kunden. 

Antagandet har gjorts från organisationens sida att kunden värnar om de registrerade personernas 

integritet. Organisationen räknar även med att kunden sköter samtycket från individerna som 

registreras i systemet. Sett ur perspektivet att användarcentrerat rör kunden, regleras det i avtal om 

de får använda kundens uppgifter i markadsföringssyfte. Relaterat till detta har principen ”Synlighet 

och transparens – Håll det öppet” liknande utmaningar. För kundens räkning finns det möjlighet till 

transparens. Revisioner kan, och har skett, enligt kundens önskemål. Huruvida enskilda personer, 

vars personuppgifter har registrerats i systemet, har för någon inblick i slutändan framgår inte. 

Antagandet har gjorts att individerna inte kan kontrollera att uppgifterna har hanterats på det sätt 

som det finns samtycke för. Vilket gör att organisationen endast delvis arbetar enligt denna princip. 

På principen ”Personlig integritet som standard” arbetar organisationen efter att skydda den 

personliga integriteten genom att byggt in funktioner i systemet där endast den nödvändigaste 

informationen får samlas in. För att få till detta arbete så bra som möjligt sker en symbios mellan 

organisationen och kunden. Däremot är det lite oklart kring hur länge informationen sparas. På 

principen ”inbyggd integritet” arbetar organisationen med att deras lösning skall ha funktioner som 

underlättar att integriteten skyddas. Kunden anses vara domänexpert på det egna området och 

lösningen drivs av kundens önskemål. Externt hjälper organisationen kunder med 

informationssäkerhetsarbetet och intern sker arbetet genom organisationens egenutvecklade 

metoder och mjukvara. Organisationen är även ISO certifierade.  

Vilka tekniska utmaningar kan privacy by design innebära? 

I intervjuerna har det framkommit flera tekniska utmaningar och rekommendationer har getts där 

det varit möjligt, eller lämpligt. Genom användningen av frågebatteriet i Bilaga A har många sunda 

tankar och idéer framkommit från respondenterna kring vad för tekniska lösningar och utmaningar 

som finns. Några av de stora utmaningarna som fortfarande inte fått en lösning i organisationen är 

hur dataportabiliteten skall säkerställas samt rätten att bli glömd och rätten till rättning. 

Dataportabiliteten ger utmaningar om vad som anses vara inom en rimlig tidram, hur det ska lösas 

med format och hur det sker rent praktiskt. Rätten att bli glömd och rätten till rättning ger 

utmaningar kring hur det säkerställs i samband med tagna backupper och vad som sker vid 

återläsning av backupper. Hur skydd finns mot skärmdumpar har också dykt upp som en utmaning. 

Inte minst på grund av att det finns så många tillgängliga avbildningsverktyg. Diskussioner har även 

förts kring att tillämpa intrångsdetektering på systemet för att kunna skydda den mer i realtid, istället 

för att som i nuläget kontrollera loggarna i intervaller. Geografisk åtkomst bjuder också på 

utmaningar kring hur det kan begränsas. Förslag från organisationen var att införa begränsning, 

baserad på en geografisk IP-adress. Önskemål finns om att kunna använda riktig testdata så 

lösningen kan testas gentemot verklig miljö. Tanken är att det skall kunna generera ett bättre 

resultat. Utmaningen är hur detta skall uppnås, samtidigt som datan anonymiseras för att inte kunna 

kopplas till en riktig person. 
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På vilket sätt påverkar GDPR en organisations IT-system och vilka rekommendationer kan ges för 

att stödja kraven på privacy by design? 

Genom detta arbete framträder en väldigt komplex bild av hur GDPR påverkar en organisation. Det 

är så mycket mer än bara ett IT-system som påverkas av en förordning som denna. Utöver att 

organisationen påverkas så blir förlängningen även deras kunder, och i nästa steg de individer som 

förekommer i kundens system. Flera avtal kommer eller behöver ses över för att säkerställa att allt är 

på plats inför GDPR. Många av bitarna för hur organisationen skall stödja privacy by design är på 

plats. Det finns systematiskt informationssäkerhetsarbete och strategier. Organisationen befinner sig 

i fas ett där en utvärdering sker. Hösten 2017 beräknar organisationen att en plan har utarbetats för 

hur metod och mjukvara skall utvecklas och hanteras. Dialog sker mellan organisation och kund. 

Kunderna har i olika utsträckningar börjat fundera kring GDPR. 

Genom att undersöka organisationen med hjälp av det framtagna frågebatteriet från Bilaga A, har 

det blivit möjligt att ta reda på vilka rekommendationer som kan ges för att stödja privacy by design 

och tekniska utmaningar. Delar av Cavoukian’s (2012) filosofi uppnås utan anmärkningar, medan 

flera principer delvis uppnås, men ändå innehåller utmaningar. Arbetet sker för det mesta 

förebyggande och organisation använder sig av de egenutvecklade metoderna och mjukvaran, 

riskanalyser, samt innehar en ISO-certifiering. Användarvänligheten och säkerhetsaspekten 

balanseras upp tack vare lyhördhet för kundernas önskemål och krav i kombination av att värna om 

säkerheten. Dock finns det en del brister i livscykelsskyddet eftersom kontroll saknas för hur miljön är 

driftsatt, samt hur lagringsmedier hanteras när de är uttjänta. Gallringsfunktioner saknas och 

kryptering sker inte som standard. Organisationen värnar om att skydda sina databaser och ser dessa 

som viktiga. Det ges inte mer behörigheter än vad som behövs för att kunna sköta sina 

arbetsuppgifter. Ingen direktkontakt sker med personerna som får sina uppgifter registrerade i 

organisationens system. Organisationens kunder är istället mellanhand och sköter samtycket. 

Respekt finns för den personliga integriteten. För kunderna finns det avtal för hur organisationen får 

använda deras uppgifter i marknadsföringssyfte. Kunden har möjlighet till revisioner för att 

kontrollera att organisationen gör ett fullgott arbete. Samma transparens finns inte för de personer 

som registreras. Däremot försöker organisationen bygga in funktioner i systemet för att endast 

nödvändig information skall samlas in och underlätta i skyddet av integriteten. Det finns en tydlig 

symbios mellan organisationen och kunden på detta område och kunden anses vara domänexpert 

inom sitt område. Hur länge information sparas är däremot okänt. I sitt eget arbete använder sig 

organisation av de egenutvecklade metoder och mjukvara. Dessa används även för att hjälpa sina 

kunder med deras informationssäkerhetsarbete. 

Dock råder det stor osäkerhet kring vad som skall göras och hur flera utmaningar skall lösas. Det går 

inte i nuläget säga vad som anses vara inom rimlig tid eller hur det ska gå till att säkerställa rätten att 

bli glömd, och hur det rent praktiskt skall gå till att lösa dataportabiliteten. Backupper samt 

återläsning från dessa bidrar till utmaningar med rätten att bli glömd och rätten till rättning. 

Eftersom det ännu inte finns någon domstolspraxis så bidrar det till osäkerheten än mer. 

Avbildningsverktyg bjuder även de på utmaningar, eftersom dessa är vanligt förekommande och 

svåra att skydda sig emot. För att kunna skydda sig mer i realtid finns det förslag på att implementera 

intrångsdetektering, istället för att som i dagsläget kontrollera loggar. När det kommer till geografiskt 

åtkomst finns det utmaningar i hur detta kan begränsas. Tankar har funnits kring hur riktig testdata 

kan användas, utan att kunna kopplas till en riktig person. 
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Baserat på resultat och analys har rekommendationer som ges för att kunna stödja kravet på privacy 

by design. Dessa finns att läsa i sektion 7.1 samt 7.2. 

7.1 Rekommendationer för privacy by design 
Rekommendationer som kan ges för att ytterligare förstärka organisationens arbete baseras på 

kunskaper som tillkommit under studietiden på högskolan samt enligt Cavoukian’s (2012) filosofi. 

Dessa rekommendationer är följande: 

 Eftersom organisationen arbetar enligt “Förebyggande, inte reaktivt” kan inga direkta 

rekommendationer ges på denna punkt. 

 Rekommendationen för ”Personlig integritet som standard” är att fortsätta jobba på samma 

sätt som innan och fortsätta hålla kommunikationen med kunderna, samt se över hur länge 

uppgifterna lagras. 

 Rekommendationen för ”Inbyggd integritet” är att konsultera med kunden vid nya 

kravställningar, eftersom det då kan tillämpas vid kravspecifikation, policysättning och dylikt.  

 Eftersom organisationen håller en såpass hög nivå på principen ”Full Funktionalitet” kan inga 

direkta rekommendationer ges på denna punkt. 

 Rekommendationer för att bättre efterleva principen ”Full Livscykelskydd” är att se över det 

avtal som specificerar upp hur uttjänt hårdvara hanteras samt att aktuell lagringsmedia är 

fulldiskkrypterad. När det kommer till kryptering av databaser så bör detta göras som 

standard. Genom dessa åtgärder kan livscykelskyddet förbättras avsevärt. 

 Rekommendationer för att bättra på ”Synlighet och transparens – Håll det öppet” är att det 

bör finnas funktioner i systemet så att de registrerade kan få ut ett registerutdrag för att se 

de uppgifter som förekommer, samt att det bör finnas möjlighet att få ut loggar för att kunna 

visa vilka andra organisationer som fått ta del av uppgifterna. 

 För principen ”Respekt för personlig integritet – Håll det användarcentrerat”, är 

rekommendationen att fortsätta hålla dialog med kunden och ha slutanvändarna ännu mer i 

åtanke. 
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7.2 Tekniska rekommendationer  
Från analysen av tekniska utmaningar och närliggande frågor kan följande rekommendationer ges 

baserat på kunskaper som tillkommit under studietiden på högskolan samt Datainspektionens 

rekommendationer. 

 Rekommendation ges att ett komplement till intrångsdetektering är intrångsförhindrande 

lösningar.  

 Rekommendation för hur geografisk åtkomst kan begränsas är att införa begränsning 

baserad på en geografisk IP-adress. 

 Ingen rekommendation ges till hur uppgifterna kan skyddas från mobilkameror eller andra 

avbildningsverktyg. 

 Rekommendation ges att alla omskrivna blir informerade i händelse av en återläsning från 

backup. Detta eftersom det avhjälper problematiken med rätten att bli glömd, rätten till 

rättelse samt ger mer transparens till den registrerade. 

 Dataportabilitet ger också upphov till utmaningar. Det förslag som kan ges på denna 

utmaning är att i ett förebyggande syfte ta fram en rapport som kan plocka ut all data som 

finns om den person som blivit registrerad. Denna rapport kan också användas för att visa 

vad för information som finns om den registrerade och på så sätt hjälpa till med transparens. 

 Rekommendationer ges att se över avtalet för systemdriften och med kunder och exempel 

på vad som behöver ses över är frågan om kryptering, samt hur driftpartnern hanterar 

personuppgifter.  

 Ingen rekommendation kan ges på hur riktig testdata kan användas under utvecklingen 

eftersom kunddata används till annat än vad den ursprungligen avtalas om 

 Rekommendationen är att organisationen ser över vilken nivå som sker på loggarna och 

justerar efter kundens behov eller efter lagkravet. 

 Rekommendationer ges att organisationen ser över avtalet med sin driftpartner och 

specificerar vad som skall ske med uttjänta hårddiskar. Alternativt begär att få medierna 

skickade till sig när dem är uttjänta så kontroll finns så dessa förstörs efter konstens alla 

regler.  

 För att ytterligare stärka organisationens arbete ges rekommendationer om att ha kryptering 

på allt redan från start. En annan rekommendation som kan ges, beroende på hur 

infrastrukturen för systemet ser ut, är att lagringsmediets anslutning på servern är 

fulldiskkrypterat. Detta då det innebär att utan övrig server, är diskarna oläsbara. 

 Rekommendationen är att organisationen ser över vad för ostrukturerad data som hanteras 

och vilka åtgärder som kan tänkas behöva göras för att skydda eventuella känsliga uppgifter. 
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7.3 Framtida arbete 
Arbetet som har gjorts har gett en fingervisning för hur en organisation arbetar med privacy by 

design inför GDPR. För att undersöka mer kring hur andra organisationer jobbar med detta, kan 

frågebatteriet och informationen i Bilaga A och Bilaga B användas. Detta kan göras för att undersöka 

om, och hur, det skiljer sig kring hur organisationer ligger till i sitt arbete. Genom att göra detta kan 

det undersökas om resultatet från denna studie är representativ för flera organisationer. 

Ett komplement till detta arbete skulle kunna vara att utföra en enkätundersökning, eller intervjuer 

för kunder som på något sätt tagit del av en liknande organisations expertis och tjänster. Detta för att 

få nya perspektiv på de delar som inte har belyst lika mycket i denna studie. I nuläget så saknas 

perspektivet från de personer vars personuppgifter har registrerats i ett system. Ett ytterligare 

komplement till studien skulle vara att göra en uppföljning på organisationen för att se om, och hur, 

arbetet har gått med att säkerställa kraven på privacy by design från GDPR. 

En fördjupningsstudie som tittar på andra typer av organisationer och hur dessa anpassar sig till hela 

GDPR, och inte enbart privacy by design skulle också vara ett högaktuellt ämne att undersöka. Detta 

för att få ett mer brett spektrum på djupet. 
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8 Diskussion 
Svagheten i arbetet är att endast en organisation har undersökts och kan bara ge en fingervisning för 

hur arbetet med privacy by design ser ut i just denna organisation. Det är en av de stora nackdelana 

med att använda sig av en metod som fallstudie. Resultatet från den organisation som undersöktes 

är dessvärre inte representativ för majoriteten andra organisationer. Dock hjälper den gjorda 

fallstudien till att gå in mer på djupet kring hur, och varför problem, en utmaning kan uppstå. Rent 

teoretiskt borde andra organisationer med mindre erfarenhet och expertis kring 

informationssäkerhetsarbete, troligen inte har kommit lika långt i sitt arbete. Sett till Dobos (2017) 

studie så pekar resultatet från den undersökta organisationen att den tycks ligga i framkant. Att 

organisationens kunder inte har kommit lika långt i deras arbete enligt intervjuerna verkar också 

stämma i på Dobos (2017) studie. 

Simmingsköld’s (2013) resultat är intressant att jämföra med denna studie, eftersom hans arbete är 

ett steg närmare kopplat till de personer som blivit registrerade. I Simmingsköld’s (2013) resultat 

framkommer det att landstingens patientjournalsystem löper större risk att användarna kan komma 

åt mer information än de behöver, medan i denna studie så kan inte organisationens kunder ta del 

på samma sätt. Den undersökta organisationen i detta arbete använder sig även av kryptering i större 

utsträckning än Simmingsköld’s (2013) undersökta landsting. Detta kan ses som att hypotesen om att 

organisationen ligger i framkant i sitt arbete får stöd från jämförelsen av Simmingsköld’s (2013) 

studie. I den undersöka organisationen sker arbete likt den i Simmingsköld’s (2013) med målet att 

personuppgifter skall minimeras. Patienterna i Simmingsköld’s (2013) studie har möjlighet att 

begränsa behandlingen av personuppgifter, medan organisationen som undersöktes inte har den 

funktion i sitt system av vad som framkom under intervjuverna. Transparens är något som brister i 

både den undersökta organisationen och landstingen i Simmingsköld’s (2013) studie. Behörigheterna 

i organisationens regleras hårt i jämförelse med Simmingsköld’s (2013) undersökta landsting. 

Gallringsfunktioner tycks saknas enligt Simmingsköld’s (2013) landsting, vilket även är fallet hos den 

undersökta organisationen. Databaserna skyddas mer hos den undersökta organisationen, än hos 

landstingen i Simmingsköld’s (2013) arbete. 

Vid jämförelse med Hansen’s (2012) arbete framkommer det att flera problem som listats, även har 

skett i organisationens arbete. I organisationen sparas information länge och det finns ingen direkt 

gallringsfunktion, vilket Hansen har lyft som ett vanligt problem. I fallet med hur databaser och 

behörigheter har hanterats, verkar inte den undersökta organisationen haft dessa problem. Det har 

delvis uppstått problem med att ha privacy by design i åtanke när applikationen och dylikt skall 

uppgraderas inför GDPR, av vad som framkommit under intervjuerna. Mycket är för att ingen 

kommunikation sker direkt med individerna som får sina personuppgifter registrerade. Vilket var 

något förvånande. Förhoppningsvis har organisationens kunder haft mer kontakt med dessa och för 

delas talan på ett adekvat sätt. Geografiskt är datan lagrad i Sverige, i det fallet har organisationen 

inte detta problem. Däremot har en utmaning lyfts kring att systemet teoretiskt sett skulle finnas 

åtkomst till systemet utomlands, vilket Hansen (2012) inte har tagit upp som ett explicit problem. 

Kommunikationen mellan organisationen och kunderna verkar skötas bra, även riskanalys och policys 

sköts. Dessa områden brukar innefatta problem enligt Hansen (2012). Däremot har det inte i 

intervjuerna pratats i detalj kring riskanalys och policys. Ett antagande är dock att det sköts, baserat 

på organisationens expertis och vad deras arbete går ut på. 
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Genom att kritiskt granska det arbetet som har skett framkom det under intervjuerna att 

djupförståelse för hur mjukvaruutveckling sker rent praktiskt var något bristande. Denna brist kan ha 

resulterat i att viktiga aspekter eller nyanser kan ha förbisetts vid främst frågekonstruktionen. 

Att intervjua respondenterna har gett en värdefull insikt för hur en organisation arbetar med 

förändringar som dessa. Dessa var väl förberedda och visade både presentationer och hur det såg ut i 

deras applikation. Det märktes att intresset för frågor som dessa fanns hos flera respondenter. 

Under själva intervjuerna var det möjligt att få insyn i lokalen och respondenterna var medvetna om 

vilka personer som skulle intervjuvas sedan tidigare. Full anonymitet kan därmed inte garanteras, 

men det har skett efter bästa förmåga för att det ska ske i det skrivna materialet i slutändan. 

Intervjuerna har annars förlöpt på bra. Det får ses som ett positivt utfall att respondenterna var så 

pass bekväma under intervjuerna att personerna kunde vara öppna och lyfta även de delar som hade 

utmaningar. En av respondenterna hade en tid att passa, vilket kan ha resulterat i att svaren inte har 

blivit lika uttömmande som dem kunde ha varit. Likaså gjordes valet att inte ställa lika många 

följdfrågor för att kunna hålla sig inom tidsramen. 

Efter att intervjuerna har transkriberats och analyserats är det bara till att konstatera att vissa frågor 

borde fått fler följdfrågor, eller bett respondenterna att utveckla sitt resonemang. Men på det stora 

hela bör det inte ha påverkat studien i en negativ utsträckning. Där en respondent var fåordig 

tenderade en eller flera andra att vara desto mer vältaliga under sina intervjuer. 

Organisation som har undersökts har genom urvalet av respondenter bidragit till att en nyanserad 

bild av hur organisationen arbetar med den komplexa uppgiften att försöka säkerställandet av 

privacy by design i GDPR. Även om det inte går att säga att det ser likadant ut i alla organisationer, så 

görs ett antagande att det kan fungera som en fingervisning. Detta baseras på organisationens 

expertis och att dem arbetar med frågor som dessa och har ett gediget informationssäkerhetsarbete. 

Genom frågebatteriet som tagits fram i Bilaga A och Bilaga B borde andra organisationer kunna ställa 

dessa frågor för att se hur det egna arbetet ligger till. Det är en av anledningarna till varför ett 

fördjupat arbete rekommenderas som framtida arbete i sektion 8.1. 

GDPR och privacy by design har visat sig vara en stor påverkansfaktor som innebär förändringar och 

utmaningar. Att dataportabiliteten, rätten att bli glömd och rätten till rättelse ansågs vara svårt för 

organisationen var inte jätteförvånande. Hur ska dessa delar säkerställas, var frågor som dök upp 

redan under inläsningen på ämnet. Ett IT-system är ju ofta sammankopplat med många enheter och 

att ta backupper gör ju att data lagras på flera ställen, vilket gör det trassligare när en person begärt 

att få datan raderat. Backupper i sig är ju något som behövs ha vid händelse av en incident på 

systemet. Därför var det positivt att höra att backupperna inte bara togs på rutin, utan att det även 

testades så att lösningen fungerade. Under intervjuerna framkom det att organisationen hade en 

driftpartner som hanterar deras applikation på en virtuell miljö. Det som var oroväckande var att det 

inte fanns något avtal, policy eller liknande kring vad som sker med uttjänta hårddiskar. Det leder till 

att organisationen förlorar kontroll över lagringsmedier som kan innehålla känslig information. 

Arbetet har skett delvis enligt Cavoukian´s (2012) sju principer, vilket var ett förväntat resultat. 

Frågebatteriet som användes för att få fram hur arbetet ser ut och hur privacy by design kan stödjas 

har visat sig vara till betydligt större hjälp än vad som först förutsågs. Frågebatteriet blev ett av 

studiens stora bidrag. 
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Förhoppningsvis kommer denna studie vara till hjälp för organisationen som undersöktes, genom att 

ha bidragit med ett yttre synsätt och bekräftat det som organisationen har gjort bra. I de fall det har 

funnits brister har rekommendationer getts baserat på kunskaper som har inhämtats under 

studietiden. 

8.1 Samhällsnytta 
Bidraget till forskningsvärlden är genom detta arbete en unik insikt i hur en svensk organisation 

påverkas av GDPR och specifikt privacy by design genom denna fallstudie. Majoriteten av tidigare 

arbeten som gjorts på GDPR har varit strikt juridiska. 

Det stora bidraget detta arbete har gjort är att tagit fram ett frågebatteri som kan fungera som 

checklista för att se hur en organisation arbetar med privacy by design. Dessa frågor har sedan 

testats i en organisation, och svaren har visat på att frågorna har varit användbara för att undersöka 

hur den ligger till i att säkerställa privacy by design. Därmed kan andra organisationer använda sig av 

frågeguiden för att få fram hur arbetet stödjer privacy by i GDPR. Rekommendationerna som har 

getts i sektion 7.1 och 7.2 kan användas av organisationer som inte kommit lika långt i sitt arbete. 

Detta arbete kan också vara till gagn för andra mjukvaruutvecklare, inköpare och kravställare som 

har ett intresse av att den personliga integriteten skyddas, eller vill få uppslag på hur det egna 

arbetet kan förbättras. För en nätverk och systemadministratör kan frågebatteriet användas som ett 

arbetsredskap för att kontinuerligt kunna göra uppföljningar på hur arbetet med att stödja privacy by 

design fortlöper. 

8.2 Etiska aspekter 
Genom att publicera detta arbete finns det alltid en risk för att uppgifterna som kommer från 

intervjuerna kan kopplas till organisationen eller respondenterna. Risken finns att identiteten för 

respondenterna och organisationen kan röjas. Arbete har gjorts för att hålla på anonymiteten i så 

stor utsträckning som möjligt. Respondenterna känner till varandra sedan tidigare och vet vilka som 

närvarat vid intervjuerna och i vilken ordning. Detta gör att det blir någon form av pseudoanonymitet 

i slutändan. Det finns en risk med att citaten kan kopplas till rollerna. Risken är att citaten kan 

uppfattas som negativt internt för organisationen, vilket gör att det finns risk för konsekvenser för 

den personen som uttalade sig. Det har in i det sista funderats över huruvida citaten skall kopplas till 

rollerna. Ur ett forskningsperspektiv så är det oerhört intressant att se hur attityder och funderingar 

kan kopplas till roller. Det bidrar även till spårbarhet och högre validitet som följd. Diskussioner har 

förts med både handledare och examinator på denna punkt. Det är ett svårt avvägande att göra, men 

bedömningen gjordes att citaten inte var av en sådan natur att respondenterna riskerar att utsättas 

för repressalier. 
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Bilaga A Frågor till respondenter 

I inledande skede informera respondenterna om deras rättigheter samt vad materialet skall 

användas för. 

Inledande frågor 

 Kan du berätta om din roll i organisationen? 

 Vad har du för bakgrund inom branschen? 

o Hur länge har du arbetat i organisationen? 

 På vilket sätt är du delaktig i processen av införandet av nya dataskyddsförordningen/GDPR  

 Om ja, 

o Hur upplever du att ni ligger till i ert arbete gentemot uppfyllande av nya 

dataskyddsförordningen/GDPR? 

o Upplever du att ni har utmaningar i uppfyllande av kraven från GDPR? 

 Om nej, 

o Anser du att organisationen borde involvera dig? 

Privacy by design 

 Känner du till privacy by design sedan tidigare? 

o Om ja, arbetar ni enligt Cavoukian´s filosofi? 

Informera respondenten: Du ska nu få läsa om sju olika principer och efter varje princip kommer jag 

ställa några frågor. 

1. “Förebyggande, inte reaktivt” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Vilken/vilka avdelningar/personer kan tänkas arbeta med detta? 

o Är det någon annan avdelning/person som borde involveras? 

 

2. ”Personlig integritet som standard” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Använder ni er av anonymisering? 

o  Om ja, kan du ge exempel 

o Om nej, är det något du anser att ni borde ha? 

 

3. ”Inbyggd integritet” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Har ni någon funktion för att begränsa vad som får matas in i användargränssnitten? 
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4. ”Full Funktionalitet” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Vad för utmaningar ser du i att arbeta enligt denna principen? 

 

5. ”Full Livscykelskydd” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Har ni några funktioner för att gallra/radera uppgifter? 

o Om ja, hur går det till? 

o Om nej, anser du att det är något ni borde införliva? 

 

6. ”Synlighet och transparens — Håll det öppet” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Har ni möjlighet att lämna ut registerutdrag till personer vars uppgifter har behandlats? 

 Finns det möjlighet för personen vars uppgifter har hanterats att få insyn? 

 Finns det möjlighet för samarbetspartner att verifiera så att löften och mål uppnås? 

 Vad är den tekniska svårigheten med detta? 

 

7. ”Respekt för personlig integritet — Håll det användarcentrerat” 

 Anser du att organisationen arbetar efter den? 

o Om ja, ge exempel på hur organisationen efterlever principen. 

o Om nej, anser du att ni borde arbeta på detta sätt? 

 Använder ni er utav samtycke för att registrera information? 

o Om ja, kan du berätta hur ni går tillväga för att få detta? 

o Om nej, anser ni att det är något som organisationen bör arbeta med? 

 Arbetar ni efter att ha individens integritet skyddad som fokus? 

o Om ja, kan du ge exempel på hur ni arbetar med detta? 

o Om nej, är det något ni skulle vilja arbeta efter? 
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Tekniska frågor och utmaningar 

 Vilka är utmaningarna för nya dataskyddsförordningen/GDPR rent tekniskt 

 Har ni några tekniska lösningar för att skydda personuppgifter? 

 Loggar ni något? 

o Om ja, vad loggas och hur mycket loggas? 

 Tar ni backuper på något system eller dylikt? 

o Om ja, vad tas det backuper på? 

 Hur hanterar ni lagringsmedier som usb stickor eller hårddiskar när dessa tas ur bruk? 

 Gör ni någon skillnad på strukturerad och ostrukturerad data? 

 Använder ni av kryptering? 

o Om ja i vilket omfång och vart? 

 

Slutfråga 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga? 



 

Bilaga B Information till respondenter 

1. “Proactive not Reactive; Preventative not Remedial” (förebyggande, inte reaktivt) 

Principen är att arbetet skall ske förebyggande istället för att arbeta enbart reaktivt. Detta görs 

genom att utveckla metoder och strategier för att kunna upptäcka och känna igen tecken på att den 

personliga integriteten riskeras.  

2. ”Privacy as the Default Setting” (personlig integritet som standard) 

Principen är att integritetstänk alltid skall finnas med som standard. Här skall den enskilda individen 

inte behöva slå vakt om sin personliga integritet, utan det skall finnas inbyggt i systemet. 

3. ”Privacy Embedded into Design” (inbyggd integritet i designen) 

Privacy by design skall implementeras i både design och arkitektur i IT-systemen, men även i 

affärsmetoder. Denna princip lyfter vikten av dokumentation, ett tydligt integritetstänk skall finnas 

och önskade funktioner samt potentiella risker identifieras. I detta arbete ingår även 

informationssäkerhetsarbete i form av standarder och ramverk till stöd. 

4. ”Full Functionality — Positive-Sum, not Zero-Sum” (full funktionalitet) 

Principen innebär att målet är full integritet. Vanligen så brukar valet falla på antingen säkerhet eller 

integritet. Målet är att balansera upp båda sidor utan att onödiga kompromisser sker. 

5. ”End-to-End Security — Full Lifecycle Protection” (full livscykelskydd) 

Femte principen är skydd under hela livscykeln. Tyngdpunkten för denna princip ligger i hur den 

personliga integriteten säkerställs och hur denna säkerhet implementeras och underhålls. I arbetet 

behöver det finnas rutiner för hur information skall kunna tas bort eller förstöras  

6. ”Visibility and Transparency — Keep it Open” (synlighet och transparens – håll det öppet) 

Principen tar upp att synlighet och transparens måste finnas. Det skall med andra ord vara tillgänglig, 

ha transparens och ge de personer vars personliga information har hanterats möjlighet att korrigera 

detta, under förutsättningen att personerna kan verifiera att det är just deras information som 

hanteras.  

7. ”Respect for User Privacy — Keep it User-Centric” (respekt för personlig integritet - håll det 

användarcentrerad) 

Sista principen är vikten av att ha respekt för den individuella integriteten och att arbetet behöver 

vara användarcentrerad. Med användarcentrering menas att systemet skall vara användarvänligt och 

centrera kring användaren. Beroende på hur känslig datan är, ju mer specifik måste förfrågan om 

medgivandet vara. Väl värt att notera är att medgivandet kan tas tillbaka. Den insamlade datan 

måste vara korrekt och komplett. Utöver detta skall den registrerade förses med information kring 

hur organisationen hanterar informationen. 
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