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Förord 

Att skriva detta arbete har varit en turbulent resa och även om det är mitt namn som står på framsidan 

finns det några personer vars medverkan har varit direkt avgörande för att detta arbete över huvud 

taget har kunnat genomföras. Jag vill ägna denna sida åt ett litet försök att visa min tacksamhet, även 

om jag egentligen vet att den aldrig kommer kunna uttryckas rättvist i ord: 

Tack till mamma, pappa och Henrik för stöd och korrekturläsning. 

Tack till Jennie för din hjälp med att hitta och värva respondenter till denna studie. 

Tack till alla ni respondenter som, trots att jag tog kontakt med er mitt i upploppet av GDPR-

förberedelserna, tog er tid att bli intervjuade. 

Tack till min sambo John. För allt. 

 



Sammanfattning 

Den 25e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. I och med detta kommer 

alla medlemsstater i den europeiska unionen få en gemensam lag som skärper tidigare regler och 

ställer högre krav på organisationers personuppgiftsbehandling. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka och kartlägga hur verksamheter som behandlar känsliga 

personuppgifter anser sig bli påverkade av GDPR, samt hur de arbetar för att uppfylla kraven från 

denna nya förordning. Känsliga personuppgifter är sådana som exempelvis avslöjar en persons 

sexuella läggning, politiska åsikt, religiösa övertygelse eller fackliga tillhörighet och för att uppfylla 

syftet utfördes därför en fallstudie på sex stycken fackförbund av olika storlek. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av intervjuer med en person från varje förbund som har god insikt och överblick 

över organisationens GDPR-arbete. 

Resultaten från studien visar att fackförbunden anser att den nya dataskyddsförordningen är komplex 

och svårtolkad men att den ändå medför positiva konsekvenser för både organisationen och 

medlemmarna. Alla personuppgifter som fackförbunden hanterar faller direkt under känsliga 

personuppgifter eftersom de kan härledas till facklig tillhörighet, och detta gör att förbunden anser sig 

ställas inför högre krav på informationssäkerhet i jämförelse med många andra verksamheter. Bland 

annat möter de stora utmaningar i hur de skall kunna kommunicera med sina medlemmar i framtiden 

eftersom missbruksregeln försvinner och även ostrukturerat material inkluderas i den nya 

dataskyddsförordningen. 

Det går inte att säga generellt vilka åtgärder förbunden vidtagit för att förbereda sig inför de nya 

kraven från GDPR men det är tydligt att både tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder behövs. 

Exempelvis uppgraderar många av förbunden sina IT-system och upphandlar helt nya 

ärendehanteringssystem, samtidigt som de dessutom inför rutiner för gallring och för hantering av 

personuppgiftsincidenter.  

Nyckelord: GDPR, dataskydd, dataskyddsförordningen, personuppgiftsbehandling, känsliga 

personuppgifter, fackförbund, informationssäkerhet 



Abstract 

On 25 May 2018, the new data protection regulation, GDPR, will come into effect. With this, all 

members of the European Union will have a common law that sharpens previous rules and puts higher 

demands on organisations' personal data processing.  

The purpose of this study has been to investigate and map how businesses dealing with sensitive 

personal data consider themselves being affected by GDPR, and how they work to meet the 

requirements of this new regulations. Sensitive personal data are what for example reveals a person's 

sexual orientation, political opinion, religious conviction or union affiliation and therefore, to fulfil the 

purpose, a case study with six trade unions of different sizes was performed. The data collection was 

made with help of interviews with one person from each trade union, who has good insight and 

overview over the organisation's work with the GDPR. 

The results from the study show that the trade unions find the new data protection regulation to be 

complex and hard to interpret but that it nevertheless causes positive consequences for both the 

organisation and the members. All personal data that the trade unions handle fall directly under 

sensitive personal data since they may be derived to union affiliation and this leads to where the trade 

unions considering themselves facing higher demands on information security in comparison to many 

other businesses. Among other things, they face major challenges in how they are going to 

communicate with their members in the future, as even unstructured material is included in the new 

data protection regulation.   

It's not possible to say in general what actions the unions have taken to prepare for the new 

requirements of the GDPR, but it's clear that both technical and administrative safety actions are 

needed. For example, many of the unions are upgrading their IT systems or purchasing brand new case 

management systems while also introducing new routines for clearing of data and for management of 

personal data incidents. 

Keywords: GDPR, data protection, general data protection regulation, personal data processing, 

sensitive personal data, trade union, information security  
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1 Introduktion 

År 2012 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag på en ny dataskyddsreform som skulle gälla 

alla medlemsstater i den Europeiska unionen. I sin pressrelease beskrev de att de rådande EU-

direktiven från 1995 hade implementerats på olika sätt i medlemsstaterna, varför det fanns en vilja att 

införa en gemensam lag som skulle minska fragmentering, stärka uppgiftsskyddet online och öka 

Europas digitala ekonomi. Det uppskattades att besparingarna som den nya reformen skulle innebära 

för företag skulle uppnå cirka 2,3 miljarder euro om året i och med minskade administrativa bördor. 

Vidare beskrev pressreleasen att initiativet skulle innebära ett förstärkt kundförtroende gentemot 

onlinetjänster, vilket i sin tur skulle leda till en jobbtillväxt och ökad innovation i Europa (Europeiska 

Kommissionen, 2012).  

I slutet av 2015 meddelades att de tre institutionerna, EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s 

ministerråd, enats om förslaget och att de nya reglerna skulle börja gälla i samtliga EU-länder två år 

senare (Europeiska Kommissionen, 2015). Den nya reformen bestod av två instrument, där den 

allmänna uppgiftsskyddsförordningen skulle möjliggöra bättre kontroll över personuppgifter och 

direktivet om uppgiftsskydd skulle säkerställa att uppgifter om brottsoffer, vittnen och brottsmisstänka 

skulle skyddas på ett vederbörligt sätt. Då det sistnämnda instrumentet var ett direktiv skulle det inte 

bli direkt gällande lag utan istället införas i respektive lands lagstiftning. Den allmänna 

uppgiftsskyddsförordningen skulle däremot ersätta de individuella medlemsstaternas 

personuppgiftslagar och bli gemensam för hela EU. Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen kallas 

på engelska för General Data Protection Regulation och dess förkortning, GDPR, anammades även i 

Sverige.  

Datainspektionen, vilka är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, 

skriver att man med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, syftar att skydda enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter (Datainspektionen, 2017a). Rätten till privatliv står uttryckt i 

den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR) och även på svensk nivå finns grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga 

integriteten i samband med personuppgiftsbehandling. Det finns även en vilja att modernisera de 

dataskyddsregler som togs fram 1995 så att de är väl anpassade till det nya digitala samhället 

(Datainspektionen, 2017a). När de förra direktiven togs fram var det ungefär 1% av världens 

befolkning som använde Internet (Tankard, 2016). Idag är istället en majoritet av all personlig 

information digital vilket gör den svårare att skydda.  

Den 25 maj 2018 är det dags för GDPR att träda i kraft och även om organisationer och företag har 

haft två år för förberedelse verkar majoriteten ännu inte vara redo för den nya lagen. När IT-företaget 

Dell (2016) skickade ut en survey till drygt 800 dataskyddsansvariga svarade bara tre företag att de var 

redo för GDPR och i revisionsföretaget RSM:s survey med 400 ledare i framgångsrika europeiska 

företag svarade 8% att de gjort de förändringar som är nödvändiga för att följa de nya reglerna (RSM, 

2017).  

Denna fallstudie kommer undersöka hur organisationer som behandlar känsliga personuppgifter 

resonerar kring, och arbetar med, GDPR. Genom att studera detta uppnås förhoppningsvis en ökad 

insikt i ämnet och en möjlighet för andra organisationer som lagrar liknande uppgifter att ta inspiration 

för att förbättra sitt informationssäkerhetsarbete. 
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2 Bakgrund 

Då GDPR är en efterföljare till personuppgiftslagen (PuL) är det viktigt att förstå vilka krav som ställts 

på företagens personuppgiftshantering sedan tidigare för att få en bild av vilka förändringar som 

behöver ske i och med det nya regelverket. Följande avsnitt inleds med en klargöring av centrala 

begrepp för att sedan beskriva direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen. Vidare följer en 

genomgång av de centrala delarna i GDPR med utgång från individernas rättigheter och skyldigheter 

för de som lagrar personuppgifter. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan PuL och GDPR och en 

beskrivning av de största skillnaderna mellan de två lagtexterna, samt med teorier som rör GDPR och 

relaterat arbete.  

2.1 Definitioner 

Följande begrepp är centrala för förståelsen av detta arbete: 

Behandling (av personuppgifter) 

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 4). Exempel på 

personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, lagring, ändring och radering. 

Dataskyddsombud 

En person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen. Dennes arbetsuppgifter 

inkluderar bland annat att samla information om personuppgiftsbehandlingen, att kontrollera att 

bestämmelser och interna styrdokument efterlevs samt att informera och ge råd inom organisationen 

(Datainspektionen, 2018e). 

Personuppgift 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (SFS 

1998:204). 

 

Personuppgiftsansvarig 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter 

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 4). 

 

Personuppgiftsbiträde 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar 

personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (Europaparlamentets och rådets förordning 

2016/679, artikel 4). 

 

Personuppgiftsombud 

En person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna 

organisationen (Datainspektionen, 2018c). 

 

Samtycke 

Varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, 

antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av 

personuppgifter som rör honom eller henne (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, 

artikel 4). 
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2.2 Dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen 

Direktiv 95/46/EG (även kallat Dataskyddsdirektivet) utfärdades i syfte att skapa en inre marknad (i 

detta fall fri rörlighet för personuppgifter) och att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, artikel 1). I EU-sammanhang innebär ett direktiv 

uppsättande av mål som medlemsländerna skall uppnå men att de själva får bestämma hur det skall gå 

till, till skillnad från en förordning som är en bindande rättsakt som alla medlemsstater skall tillämpa i 

sin helhet (Europeiska unionen, 2018). Sverige anpassade sig efter direktiv 95/46/EG genom att införa 

Personuppgiftslag (1998:204), i folkmun kallad personuppgiftslagen eller PuL. 

2.2.1 Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 

I 95/46/EG användes begreppet registeransvarig för att beskriva den som bestämmer ändamålen och 

medlen för behandling av personuppgifter. I personuppgiftslagen används istället begreppet 

personuppgiftsansvarig. 9 § i personuppgiftslagen listar de grundläggande krav som skall uppfyllas 

vid behandling av personuppgifter, och det är den personuppgiftsansvariga som ser till så dessa krav 

uppfylls. 

Datainspektionen (2018b) sammanfattar personuppgiftslagens grundläggande krav på följande sätt: 

”Den personuppgiftsansvarige ska se till att 

• personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, korrekt och i enlighet med god sed 

• personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål 

• personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket 

personuppgifterna samlades in 

• personuppgifterna är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen samt att uppgifterna är 

riktiga och om nödvändigt aktuella 

• inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen 

• åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller 

ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, samt att 

• personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålen med behandlingen.” 

2.3 Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Två av de kanske mest omtalade kapitlen i GDPR är Kapitel III (Den registrerades rättigheter) samt 

Kapitel IV (Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde), vilket berör bland annat skyldigheter 

hos den som behandlar personuppgifterna. Följande sektion kommer redogöra för de viktigaste 

punkterna som GDPR tar upp under dessa två kategorier.  

2.3.1 Individens rättigheter 

Individens rättigheter sammanfattas i detta arbete till sju punkter: rätt till information, rätt till rättelse, 

rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar 

och automatiserat individuellt beslutsfattande inbegripet profilering. Nedan följer en beskrivning av 

vad de olika punkterna innebär i praktiken.  
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2.3.1.1 Rätt till information 

Denna punkt är en sammanfattning av det som står beskrivet i Kapitel III, avsnitt 1 och 2 (”Insyn och 

villkor” samt ”Information och tillgång till personuppgifter”). Summerat handlar det om att den 

registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Utlämningen 

ligger under den personuppgiftsansvariges ansvar och skall ske både vid insamling av uppgifter samt 

när den registrerade begär att få ta del av information om dennes lagrade uppgifter (Datainspektionen, 

2017c).  

Den information som skall ges till den registrerade inkluderar bland annat, men inte uteslutande, 

identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud (om 

ett sådant finns), ändamålen med personuppgiftsbehandlingen, eventuella mottagare som skall ta del 

av personuppgifterna samt den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras 

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 13). 

All information som går ut till den vars personuppgifter behandlas skall vara begriplig, i lätt tillgänglig 

form och formulerad med ett klart och tydligt språk. I huvudsak skall informationen vara skriftlig men 

om den registrerade begär det får informationen lämnas ut muntligt, under förutsättningarna att 

identiteten hos personen som gör begäran på något sätt bevisas (Europaparlamentets och rådets 

förordning 2016/679, artikel 12). 

2.3.1.2 Rätt till rättelse 

Rätten till rättelse behandlas i dataskyddsförordningens artikel 16 och 19. Principen för denna rättighet 

är att den registrerade, utan onödigt dröjsmål, skall få felaktiga personuppgifter som rör honom eller 

henne rättade. Utöver detta har den registrerade dessutom rätt att komplettera ofullständiga 

personuppgifter med beaktande av ändamålet med behandlingen. Rätten till rättelse innebär också att 

om uppgifterna rättats på den enskildas begäran måste den personuppgiftsansvarige informera de som 

uppgifterna har lämnats ut till om att en rättelse har gjorts (Datainspektionen, 2017d). 

2.3.1.3 Rätt till radering 

Rätten till radering, eller rätten att bli bortglömd, innebär att varje person har möjlighet att vända sig 

till en verksamhet som behandlar dennes personuppgifter och få uppgifterna raderade. Detta skall ske 

utan dröjsmål om något av en rad listade omständigheter råder, bland annat att personuppgifterna inte 

längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, att den registrerade åkallat samtycket eller att 

personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, 

artikel 17).  

2.3.1.4  Rätt till begränsning av behandling 

Rätten till begränsning av behandling, omskriven i Europaparlamentets och rådets förordning 

2016/679, artikel 18, innebär att den registrerade skall ha rätt att kräva begränsad 

personuppgiftsbehandling. Detta kan exempelvis inträffa om den registrerade bestrider 

personuppgifternas riktighet och utnyttjar rätten till rättelse (se 2.3.1.2). Begränsningen sker i sådana 

fall under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om uppgifterna är 

korrekta. Den registrerade skall informeras innan begränsningen upphör (Europaparlamentets och 

rådets förordning 2016/679, artikel 18). 

2.3.1.5 Rätt till dataportabilitet 

Rätten till dataportabilitet underlättar för de registrerade att flytta, kopiera eller överföra sina 

personuppgifter från en IT-miljö till en annan. Detta omfattar såväl uppgifter som den registrerade 
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medvetet och aktivt har tillhandahållit samt personuppgifter som den registrerades verksamhet har 

genererat (Article 29 Data protection working party, 2017).  

Dataportabilitet innebär framför allt två viktiga inslag där det första innebär att de registrerade har rätt 

att få ut personuppgifter som rör honom eller henne i ett strukturerat och maskinläsbart format. Detta 

inslag kompletterar rätten till information vilket ger de registrerade rätt att få veta exempelvis vilka 

personuppgifter som behandlas och varför (se 2.3.1.1). Det andra viktiga inslaget är rätten att överföra 

personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. Detta innebär att den registrerade, om 

det är tekniskt möjligt, kan begära överföring av de egna personuppgifterna mellan tjänsteleverantörer 

inom samma eller en annan sektor. Detta skall ske utan onödigt dröjsmål (Article 29 Data protection 

working party, 2017). 

2.3.1.6 Rätt att göra invändningar 

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsbehandling endast tillåten om något av sex listade 

villkor är uppfyllt. Villkor 6.1 e och 6.1 f beskriver att behandling av personuppgifter är tillåten för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en 

intresseavvägning. Däremot har den registrerade rätt att göra invändningar på personuppgifter som 

registrerats med något av dessa två villkor som grund. Detta beskrivs i Europaparlamentets och rådets 

förordning 2016/679, artikel 21, om rätten att göra invändningar. Ifall en invändning görs får den 

personuppgiftsansvarige inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa att det 

finns berättigade skäl att göra det, exempelvis att behandlingen väger tyngre än den registrerades 

intressen, rättigheter och friheter (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 21).   

2.3.1.7 Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering 

Profilering och automatiserat beslutsfattande används i ökad utsträckning inom både privat och 

offentlig sektor. Detta möjliggörs av avancerad teknologi och innebär att man genom att analysera 

beteenden, intressen och vanor skapar människoprofiler och fattar automatiska beslut efter dessa utan 

att ha kontakt med enskilda individer (Article 29 Data protection working party, 2018). 

Datainspektionen exemplifierar automatiserat beslutsfattande som när en kreditansökan över internet 

avslås utan att någon personlig kontakt med den sökande ägt rum (Datainspektionen, 2017b). 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 22, har den enskilde rätt att inte bli 

föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om 

denna behandling har rättsliga följder eller påverkar honom eller henne i betydande grad. Däremot kan 

denna rättighet frångås om beslutsfattandet exempelvis är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett 

avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den registrerade uttryckt sitt 

samtycke. 

2.3.2 Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter 

Förutom att de registrerade får nya eller skärpta rättigheter nämner GDPR flera skyldigheter för den 

som behandlar personuppgifter.  

2.3.2.1 Dataskyddsombud 

Om den som behandlar personuppgifter är ett offentligt organ, har som kärnverksamhet att 

regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer eller har som 

kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i stor omfattning, måste 

ett dataskyddsombud utses (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 37). Dennes 

uppgift är att kontrollera att GDPR efterföljs i organisationen.  
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2.3.2.2 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

Inbyggt dataskydd, eller Privacy by design, är ett sätt att säkerställa att den registrerades rättigheter 

skyddas och att lagkrav uppfylls. Rent praktiskt innebär det en beaktning av integritetsfrågor från 

början till slut under hela livscykeln hos ett system, exempelvis vid utveckling av en mjukvara. Schaar 

(2010) poängterar dock att Privacy by design handlar om mer än att bara vidhålla säkerhet och menar 

istället att begreppet även inkluderar idén om att system skall designas på ett sätt så att mängden 

personliga data som bearbetas minskas eller undviks helt.  

I Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 uttrycks kravet på inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard i artikel 25, där det bland annat går att läsa att den personuppgiftsansvarige 

skall genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att endast 

personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas.  

Datainspektionen har satt ihop en checklista för att garantera att principen för Inbyggt dataskydd följs. 

I denna går det att utläsa att de tycker att mängden uppgifter skall minimeras, exempelvis genom 

begränsning till uppgifter som endast indirekt pekar ut en individ eller genom ersättning av namn med 

pseudonymer, att åtkomsten till uppgifterna skall begränsas så endast de som behöver arbeta med, och 

ta del av, personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall ha åtkomst till dessa samt att 

uppgifterna skall skyddas med olika säkerhetsfunktioner såsom kryptering och autentisering 

(Datainspektionen, 2018a). 

2.3.2.3 Register över behandling 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 30, skall personuppgiftsansvarig 

och personuppgiftsbiträdet föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. I detta 

register måste en rad uppgifter ingå, bland annat ändamålet med behandlingen och beskrivningar av 

kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter. Dessa register skall upprättas 

skriftligen och måste på begäran göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är 

Datainspektionen1. 

2.3.2.4 Personuppgiftsincidenter 

En personuppgiftsincident är säkerhetsincident som kan innebära risker för enskildas friheter och 

rättigheter. Det kan exempel innefatta att personuppgifter blivit förstörda eller hamnat i fel händer. 

Lagen gör ingen skillnad på om incidenten har skett oavsiktligt eller med vilja (Datainspektionen, 

2018d).  

Om en personuppgiftsincident bedöms sannolik att medföra risk för fysiska personers rättigheter och 

friheter skall den, utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten upptäckts, 

anmälas till aktuell tillsynsmyndighet. Bedöms risken att rättigheter och friheter påverkas som stor 

måste dessutom individen som de påverkade uppgifterna berör också informeras. Efter en 

personuppgiftsincident har inträffat måste en dokumentation göras, vilken skall innefatta 

omständigheterna kring incidenten, effekterna av det inträffade samt korrigerande åtgärder som 

vidtagits (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 33).  

2.3.2.5 Konsekvensbedömning 

En konsekvensbedömning görs för att kunna förebygga risker innan de uppkommer. 

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 35, beskriver att den 

personuppgiftsansvarige skall utföra en konsekvensbedömning före personuppgiftsbehandling om 

                                                      
1 Datainspektionen byter inom kort namn till Integritetsskyddsmyndigheten. 
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denna behandling sannolikt leder till en hög risk för de registrerades rättigheter och friheter. 

Bedömningen i sin tur skall bland annat innehålla en systematisk beskrivning av den planerade 

behandlingen, en bedömning av vilka risker som behandlingen medför och åtgärder som planeras tas 

till för att hantera riskerna (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 35).  

2.4 De största förändringarna från PuL till GDPR 

Tankard (2016) beskriver några av de största förändringarna som GDPR kommer föra med sig. För det 

första belyser han att vidden av data som berörs av den nya dataskyddsförordningen kommer vidgas 

och gälla all data som rör EU-invånare, oavsett var de bor och var informationen är lagrad. I svensk 

lagstiftning blir det påtagligt eftersom 5 a § i SFS 1998:204 (Personuppgiftslagen), även kallad 

missbruksregeln, kommer att försvinna. Missbruksregeln har inneburit att hänsyn till reglerna i 

personuppgiftslagen inte behövt tas om personuppgifter hanteras i ostrukturerat material, exempelvis i 

e-post eller Exceldokument, så länge behandlingen inte innebär kränkning för den registrerade. I och 

med GDPR kommer alltså ingen skillnad längre göras mellan strukturerad och ostrukturerad data 

vilket innebär att alla personuppgifter skyddas av samma regler, oavsett om de förekommer i en 

databas, i ett mail eller på en hemsida. 

I PuL stod det uttryckt när personuppgiftsbehandling var att betrakta som laglig, och i artikel 6 av 

dataskyddsförordningen förekommer så gott som samma villkor, endast med några skillnader i hur de 

är formulerade. Exempelvis är det tillåtet att behandla personuppgifter om samtycke från den 

registrerade finns eller om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade 

ingår (SFS 1998:204, 10 §; Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 6). 

Dataskyddsförordningen kräver dock, vilket PuL inte uttryckligen tar upp, att om behandlingen 

grundar sig på samtycke måste den personuppgiftsansvarige kunna uppvisa att den registrerade har 

samtyckt till behandlingen. GDPR ställer även högre krav på vilken information som måste lämnas ut 

när samtycke samlas in (se sektion 2.3.1.1). Detta innebär att alla organisationer som idag grundar sin 

behandling på samtycken som inte är dokumenterade eller lever upp till kraven från 

dataskyddsförordningen kommer behöva samla in helt nya samtycken för att kunna ha fortsatt 

personuppgiftsbehandling.  

Några viktiga nyheter i GDPR som inte förekommer i PuL överhuvudtaget är rätten att bli bortglömd 

(2.3.1.3) och rätten till dataportabilitet (2.3.1.5). För att kunna uppfylla dessa krav kommer företag 

behöva veta exakt vilken information som lagras samt var denna lagring sker (Tankard, 2016). Det 

kommer dessutom krävas av organisationer att de raderar data som anses bristfällig eller som förlorat 

sin relevans (Tankard, 2016). Kravet om incidentrapportering inom 72 timmar innebär att den som 

behandlar personuppgifter behöver ha tydliga rutiner för att kunna upptäcka, rapportera och utreda 

personuppgiftsincidenter.  

Personuppgiftsbiträde är, till skillnad från Dataskyddsombud, inte en roll som tillkommit i och med 

GDPR. Däremot kommer rollen att förändras i och med att personuppgiftsbiträdet får nya skyldigheter 

som tidigare enbart har gällt den personuppgiftsansvarige. Dessutom kommer personuppgiftsbiträdet, 

efter den 25 maj, kunna bli föremål för tillsyn och i värsta fall även bli skadeståndsansvarig.  

Dataskyddsförordningen säger att ett skriftligt biträdesavtal måste finnas mellan den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet och artikel 28, vilket är helt tillägnat 

personuppgiftsbiträden, innehåller bland annat information om vad ett sådant biträdesavtal måste 

innehålla (Datainspektionen, 2017e). 

Även om Personuppgiftslag (1998:204) ställde krav på hur organisationer får och inte får behandla 

personuppgifter har följderna för de som inte levt upp till lagkraven varit relativt små. Den som gjorde 
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sig skyldig till brott mot personuppgiftslagen kunde dömas till böter eller fängelse i högst sex månader 

eller, om brottet var grovt, till fängelse i högst två år (Datainspektionen, 2011). Nu kommer 

sanktionerna för att inte efterleva de nya regleringarna öka drastiskt och bli enhetliga över hela 

europeiska unionen. Mindre incidenter kan komma att kosta företagen 2% av deras globala intäkter 

eller 10 miljoner euro, beroende på vilket som är högst. En allvarlig överträdelse kan straffas med 

böter upp till 4% av företagets globala intäkter eller 20 miljoner euro, beroende på vad som är högst 

(Tankard, 2016).  

2.5 Teorier om GDPR 

Eftersom GDPR är så pass nytt är alla publiceringar kring ämnet från de senaste åren och forskarna är 

kluvna kring vad den nya dataskyddsförordningen egentligen kommer att innebära.  

2.5.1 “How the GDPR will change the world” 

Albrecht (2016) menar att från och med införandet av den nya dataskyddsförordningen kommer 

”dagens fragmenterade digitala marknad och bristen på tillämpning inom området för 

dataskyddsbestämmelser att upphöra”. Han ställer sig positiv till den gemensamma lagstiftningen och 

menar på att GDPR inte bara kommer påverka medlemmar i Europeiska Unionen eller ens uteslutande 

europeiska länder, utan snarare hela världen. Sedan beslutet om införandet fattades i december 2015 

menar Albrecht (2016) att en tydlig påverkan på marknaden och affärsstrategier kunnat urskiljas. 

Sekretess och dataskydd har på kort tid blivit ett växande varumärke och den nya europeiska 

dataskyddsförordningen kommer utgöra en global standard som även övriga länder måste anpassa sig 

till för att kunna fortsätta göra affärer med EU. De organisationer som inte anpassat sig i tid kommer 

få kämpa när den nya lagen väl träder i kraft. Albrecht (2016) ser även fördelar i de nya 

bestämmelserna som kommer göra organisationernas personuppgiftbehandling mer transparent, ge 

tillbaka kontrollen till användarna och göra ”samtycke meningsfullt igen”. 

2.5.2 “The trouble with European data protection law” 

Koops (2014) ställer sig inte lika positiv till förslaget på de nya dataskyddsreglerna som senare kom 

att bli fastslagna. Han menar på att hela lagförslaget var baserat på tre olika villfarelser och illustrerade 

var och ett av dessa med ett nyckelproblem. 

2.5.2.1 Individens kontroll 

Enligt Koops (2014) är det endast en illusion att dataskyddslagar kan ge individer kontroll över sin 

egen data och därmed ifrågasätter han ett av huvudmålen med GDPR. Han anser att förordningen 

fokuserar alldeles för mycket på informativt självbestämmande, vilket innebär att individers 

informerade och frivilliga samtycke är en viktig grund för legitimerad databehandling, samt att 

individer skall ha rätt att ta kontroll över behandlad data genom att exempelvis kunna begära rättelse 

eller radering. Den vanligast förekommande lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är 

samtycke men enligt Koops (2014) saknar begreppet praktisk innebörd eftersom samtycke oftast 

samlas in genom att användare får klicka i en box som intygar att de har tagit del av information som 

de vanligtvis inte alls har läst. Det saknas dessutom valfrihet – antingen accepterar du all 

personuppgiftsbehandling som står deklarerad eller så får du avstå från att använda tjänsten. 

Vidare skriver Koops (2014) att oavsett vilken laglig grund databehandlingen har är det nästintill 

omöjligt för individer att ta kontroll över sin egen data. Han påstår att i de flesta fallen av 

databehandling rör det sig om flera personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som delar 

data mellan sig på ett automatiserat sätt som de själva knappt förstår eller känner till detaljerna kring. 
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2.5.2.2 De personuppgiftsansvariga 

Koops (2014) menar att GDPR förlitar sig för mycket på att de som behandlar data faktiskt fullföljer 

sina skyldigheter. Även om han tror att de flesta företagen värdesätter efterlevnad av lagar menar han 

att vi inte kan lita på att organisationer faktiskt klarar av det. Detta beror bland annat på att 

dataskyddsförordningen är alldeles för komplex och svår att tillämpa på den riktiga världen i och med 

bristen på normer och riktlinjer.  

Vidare ser Koops (2014) även problem i exempelvis kraven på "Privacy by design" eftersom de som 

behandlar personuppgifter inte har någon avsikt att begränsa databehandlingen och det är lätt att 

motivera att behandlingen är "nödvändig". Slutligen menar han att GDPR leder till en ökad risk för 

mer pappersarbete, snarare än mer dataskydd. Lagen kräver att organisationer dokumenterar alla sina 

processer och antar policys, men risken är att detta skapar en situation där de som behandlar uppgifter 

stirrar sig blinda på en uppsättning regler och policys utan att förstå vad dataskydd egentligen innebär. 

2.5.2.3 Lagens omfattning 

Den sista villfarelsen som Koops (2014) tar upp är att lagen skall vara omfattande. Han visar som 

exempel på att tidigare datalagar främst har tittat på lagrad data där en individ namngivs i exempelvis 

register eller kataloger och direkt kan identifieras och kollas upp. Nu inkluderar GDPR också data där 

en individ kan identifieras utifrån igenkänning, så kallade recognition identifiers, vilket har skapat stor 

debatt om exempelvis webbkakor (cookies). Vissa menar att webbkakor inte bör inkluderas under 

dataskyddsreglerna när de inte används för kopplas ihop med en namngiven person, medan andra 

anser att webbkakor bör räknas som personlig data eftersom de kan användas i det syftet. Enligt Koops 

(2014) bör dataskyddslagar behandla olika typer av identifierare på olika sätt men GDPR tar till ett 

svart-vitt synsätt där all data antingen är personlig eller inte och där personlig data skall behandlas på 

samma sätt. Datalagen stretchas så mycket för att inkludera så mycket som möjligt att den helt enkelt 

har gått sönder. 

2.6  Relaterat arbete och forskningsbidrag 

Just när det kommer till att studera hur organisationer ligger till i sitt arbete med 

dataskyddsförordningen är det nästan uteslutande studentuppsatser eller rapporter från företag som 

finns att tillgå. Lundholm och Adolfsson (2017) studerade hur detaljhandeln upplevde GDPR och om 

deras upplevelser överensstämde med de faktiska lagkraven. De nådde slutsatsen att förändringarna 

som de undersökta företagen ansåg sig behöva göra inte överensstämde helt med kraven som GDPR 

ställde på dem. Rännare (2017) gjorde en fallstudie med fokus på Privacy by design hos en 

organisation inom säkerhetsbranschen i syfte att undersöka hur denna förberedde sig för GDPR. Hon 

kom fram till att kraven på dataportabilitet, rätten att bli bortglömd och rätten till rättning var stora 

tekniska utmaningar för företaget och vid tidpunkten för studien hade organisationen fortfarande inte 

kommit fram till hur dessa krav skulle uppfyllas.   

Forskningsbidrag i den här studien kommer ligga i att den fokuserar på organisationer som, på grund 

av sin kärnverksamhet, lagrar personuppgifter som är särskilt omnämnda som känsliga. GDPR säger 

att dessa uppgifter bör erhålla särskilt skydd, varför det är intressant att studera hur organisationer 

tolkar lagen och anpassar sin verksamhet. 
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3 Problemformulering 

Känsliga personuppgifter innebär sådana uppgifter som avslöjar en individs ras eller etniska ursprung, 

politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana 

uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Enligt GDPR skall behandling av sådana uppgifter vara 

förbjuden. Dock finns det några undantag från detta förbud, bland annat detta: 

”Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en 

stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 

eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare 

medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och 

personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.” 

- Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 9, punkt 2 d 

Med andra ord är det tillåtet att hantera känsliga uppgifter för stiftelser, föreningar eller andra icke 

vinstdrivande organ med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte om lämpliga skyddsåtgärder 

har vidtagits. Men vad är egentligen lämpliga skyddsåtgärder för dessa typer av verksamheter och hur 

arbetar organisationerna för att säkerställa att kraven från den nya dataskyddsförordningen uppfylls? 

GDPR säger att ”Personuppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till grundläggande 

rättigheterna och friheter bör åtnjuta särskilt skydd, eftersom behandling av sådana uppgifter kan 

innebära betydande risker för de grundläggande rättigheterna och friheterna” (Europaparlamentets och 

rådets förordning 2016/679, skäl 51). Samtidigt skriver Jackson (2017) att 40% av företag som anser 

sig vara redo för GDPR har lagt ner mer än 10 miljoner dollar på sina förändringar. Utan att avslöja 

mer om de undersökta företagens storlek eller omsättning ger hans text ändå en uppfattning om hur 

hårda kraven från dataskyddsförordningen faktiskt är. Hur uppfyller organisationer dessa om de inte är 

ett miljardomsättande företag med egen säkerhetsavdelning utan har begränsad budget och kunskap 

inom informationssäkerhet? 

3.1 Syfte och frågeformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka och kartlägga hur verksamheter som behandlar känsliga 

personuppgifter anser sig bli påverkade av GDPR samt hur de arbetar för att uppfylla kraven från den 

nya förordningen. Efter att först ha varit inne på att studera religiösa församlingar föll valet av 

verksamhet istället på att undersöka svenska fackförbund. Detta berodde delvis på att det, efter lite 

efterforskning, framkom att Sverige har ett sextiotal fackförbund men bara ett tjugotal 

bidragsberättigade trossamfund, vilket gör chansen att hitta respondenter större vid inriktning mot 

fackförbund. Resultatet från studien bör dock kunna vara av nytta för organisationer oavsett om deras 

syfte är fackligt, religiöst, politiskt eller filosofiskt eftersom uppgifterna klassificeras på samma sätt 

och därmed bör kräva liknande skyddsåtgärder. 

Syftet med studien går att bryta ner i två konkreta forskningsfrågor: 

1. Hur anser sig fackförbund bli påverkade av den nya dataskyddsförordningen? 

2. Vilka åtgärder har fackförbund vidtagit för att anpassa sig efter kraven från den nya 

dataskyddsförordningen? 

3.2 Avgränsningar 

Även om den nya dataskyddsförordningen blir gemensam för hela Europeiska unionen kommer bara 

svenska fackförbund att studeras.  
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3.3 Koppling till utbildning och huvudområdet 

Utbildningen Nätverk- och systemadministration vid Högskolan i Skövde har inkluderat flera kurser 

inom ämnet informationssäkerhet. Informationssäkerhet kan beskrivas som ”bevarande av 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information” (SIS, 2015) och idag har de flesta stora 

IT-konsultföretag avdelningar som enbart arbetar med att säkra sina kunders information. Som 

system- och nätverksadministratör krävs en förståelse för vilka krav som ställs på 

personuppgiftsbehandling för att kunna utforma och designa integritetsvärnande system och 

nätverksmiljöer. Då informationssäkerhet inte är synonymt med IT-säkerhet utan handlar minst lika 

mycket om den administrativa säkerheten som den tekniska krävs dessutom en förståelse för samspelet 

mellan de båda delarna och hur de båda påverkar en organisations totala säkerhetsnivå. Strikta 

behörighetsrestriktioner blir en meningslös säkerhetsåtgärd om användarna har en kultur av att inte 

hemlighålla sina inloggningsuppgifter och brandväggar som säkrar mot dataintrång utifrån hjälper inte 

mot personal som laddar upp känslig data i sin egen privata Dropbox för att kunna jobba hemifrån. 

Den nya dataskyddsförordningen är troligen det mest aktuella ämnet inom informationssäkerhet just 

nu och i och med dess påverkan på både privatpersoner och företag finns en samhällsrelevans i att 

undersöka ämnet djupare. 
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4 Metod 

Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008) beskriver metod som medel, procedurer och tekniker 

som används för att utföra en process på ett logiskt och systematiskt sätt, och menar på att 

användningen av en systematisk metod är själva själen i forskningen. Följande kapitel kommer 

beskriva och motivera den valda metoden för studien samt vilka tekniker som användes för 

datainsamling och analys. Vidare följer sektioner för urval samt etiska aspekter och validitet. 

4.1 Metodval 

När metoden för studien skulle väljas utvärderades tre olika sätt att utföra empiriska studier – 

experiment, fallstudier och surveyundersökningar. Experiment är en teoridriven metod där oberoende 

variabler manipuleras för att mäta effekten på en eller flera beroende variabler, medan fallstudier 

erbjuder en djupförståelse och innebär att ett fenomen studeras i sin naturliga kontext. 

Surveyundersökningar syftar till att identifiera egenskaper hos ett stort antal respondenter, ofta med 

hjälp av enkäter (Easterbrook, Singer, Storey, & Damian, 2008). 

Valet av metod för denna studie föll på fallstudie. Syftet med undersökningen var inte att studera 

orsakssamband och studien inleddes inte heller med en tydlig hypotes, varför metoden experiment inte 

ansågs lämplig. I valet mellan survey och fallstudie ansågs en surveyundersökning inte ge den djupa 

insikt som arbetet syftade att uppnå. Wohlin et al. (2012) skriver att en survey kan liknas med att ta en 

ögonblicksbild av en situation för att fånga den nuvarande statusen, och om studien enbart syftade till 

att undersöka exempelvis hur långt företag hade kommit i sitt GDPR-arbete hade det varit en lämplig 

metod. Nu var dock syftet att undersöka hur en viss typ av organisationer tolkar och hanterar GDPR 

vilket krävde en mer djupgrävande metod.  

4.1.1 Fallstudie 

En fallstudie är en fördjupad undersökning av ett fenomen i sin naturliga miljö (Berndtsson et al., 

2008) och involverar ett, eller ett fåtal, fall. Fallstudier kan utföras i olika varianter där explorativa 

fallstudier används för att göra intiala utredningar om nya områden och bekräftande fallstudier bygger 

på att testa redan existerande teorier (Easterbrook et al., 2008). Eftersom GDPR är ett så pass nytt 

ämne och det saknades forskning om hur organisationer som, i och med sin kärnverksamhet, lagrar 

känsliga uppgifter anpassar sig till lagändringarna gjordes en explorativ fallstudie.  

4.2 Datainsamling 

Enligt Wohlin et al. (2012) kan datainsamlingstekniker för fallstudier delas upp i tre nivåer. Den första 

nivån inkluderar metoder där direktkontakt med subjekten utgör datainsamlingen, exempelvis 

intervjuer och fokusgrupper. I den andra nivån återfinns tekniker där forskaren samlar in rådata utan 

att interagera med de egentliga subjekten, exempelvis genom observationer. Den tredje nivån består av 

tekniker som analyserar redan befintlig data, exempelvis innehåll i databaser. 

Denna studie använde sig av en insamlingsteknik på första nivån, nämligen intervjuer. Fördelen med 

att använda en teknik på denna nivå är att det ger forskaren större möjligheter att exempelvis 

kontrollera vilken data som samlas in, hur den samlas in och i vilken kontext som insamlingen sker 

(Wohlin et al., 2012).   

4.2.1 Intervjuer 

För att besvara studiens frågeställningar ägde ett antal intervjuer rum. Dessa intervjuer utfördes med 

personer som har god insikt i GDPR-arbetet. 
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Intervjuer kan utföras som ostrukturerade, semi-strukturerade eller fullt strukturerade (Wohlin et al., 

2012). I en fullt strukturerad intervju är alla frågor planerade i förväg och ställs precis som de är tänkta 

att ställas, i motsats till ostrukturerade intervjuer där endast ämnet bestäms i förväg och samtalet 

utvecklas beroende på forskarens och respondentens intressen. En semi-strukturerad intervju 

innehåller planerade frågor som kan anpassas under tiden som intervjun äger rum, exempelvis genom 

att ordningen på frågorna ändras. 

Vad gäller själva intervjufrågorna kan de vara antingen öppna eller slutna. Öppna intervjufrågor 

tillåter respondenten att svara fritt och kan erbjuda ett stort spektrum av svar. Slutna intervjufrågor 

karaktäriseras av ett begränsat antal svarsalternativ (Wohlin et al., 2012). 

Denna studie tillämpade semi-strukturerade intervjuer med majoriteten öppna frågor. Ett manus med 

intervjufrågor utformades i förväg vilket sedan frångicks en aning alltmedan intervjuerna fortlöpte, 

exempelvis genom att ordningen på frågorna ändrades och att improviserade följdfrågor tillkom. 

4.2.1.1 Intervjufrågor och koppling till frågeställning 

Wohlin et al. (2012) beskriver olika faser som en intervjusession kan delas upp i. I den första fasen 

förklarar forskaren syftet med intervjun och hur insamlad data kommer att användas. Därefter bör 

frågor om intervjupersonens bakgrund ställas för att sedan övergå i själva huvudintervjun. Berör 

intervjun känsliga ämnen är det viktigt att ett förtroende mellan intervjuaren och respondenten 

upprättas, varför det är bra med inledande, lättsvarade bakgrundsfrågor istället för att börja med de 

”riktiga” frågorna direkt. 

När huvudintervjun formulerades utgick frågorna från studiens frågeställningar för att säkerställa att 

studiens syfte uppfylldes och att relevanta frågor ställdes. Intervjufrågorna bottnade även i studiens 

bakgrundsdel för att enbart behandla ämnen som redan introducerats i rapporten. Intervjuramen 

återfinns i Bilaga A. 

4.2.1.2 Inspelning och transkribering 

Samtliga intervjuer skedde över telefon och spelades in med hjälp av en mobilapplikation. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att en inspelning av en intervju ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken och att han eller hon, med hjälp av ett sådant verktyg, dessutom kan återge 

exempelvis ordval, tonfall och pauser. Valet att hålla intervjuerna över telefon grundade sig i 

flexibiliteten och friheten ett telefonsamtal erbjuder i både tid och rum. Att hålla intervjuer över 

telefon har dock fler fördelar utöver de mest uppenbara (flexibilitet). Ett exempel som Bryman (2018) 

tar upp är att faktorer hos intervjuaren, exempelvis klass, ålder och etnicitet, kan påverka 

respondentens svar vid direkta intervjuer. Att hålla intervjuer över telefon istället för vid ett fysiskt 

möte undanröjer eller minskar denna risk. 

Eftersom intervjuerna skedde över telefon var bildupptagning i form av videoinspelningar aldrig 

aktuellt. Detta bedömdes dock inte vara något som påverkade studien negativt eftersom 

videoinspelningar innehåller enormt mycket information och därmed kan bli ohanterliga att analysera 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Att transkribera en intervju är att strukturera samtalet i en form som lämpar sig för närmare analys 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Inspelningarna från intervjuerna spelades upp och skrevs ut med hjälp av 

ett ordbehandlingsprogram. En skriftspråklig karaktär användes för utskriften då exempelvis pauser, 

betoningar, stakande och emotionella uttryck uteslöts. 
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4.3 Analysmetod 

Gillham (2008) säger att analys handlar om att plocka ut distinkta och potentiellt generaliserbara 

aspekter i materialet. När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade lästes dessa 

transkriptioner igenom flertalet gånger för att gemensamma nämnare skulle kunna identifieras. Dessa 

gemensamma nämnare kan även kallas för kategorier och att skapa kategorier utifrån ett material 

kallar Gillham (2008) för kodning. Han beskriver själva processen för kodning och bryter ner den i två 

steg, där det första steget handlar om att identifiera substantiella uttalanden i intervjuerna och det 

andra handlar om att bestämma sig för själva kategorierna. Att identifiera och namnge kategorier är en 

kreativ process och en viktig egenskap hos kategorirubrikerna är att de skall vara deskriptiva (Gillham, 

2008).  

När kategorierna från intervjuerna hade identifierats tolkades resultaten av intervjuerna utifrån dessa 

och jämfördes med tidigare teorier från studiens bakgrundskapitel.     

4.4 Urval 

I en fallstudie är det viktigt att använda flera datakällor för att kunna styrka slutsatserna som dras 

(Wohlin et al., 2012). Därför föll valet på att inkludera sex olika fackförbund i denna studie, istället för 

att basera den på endast ett. För att välja ut dessa sex listades alla förbund från webbplatsen 

www.fackförbund.com i storleksordning efter den medlemsstatistik som publicerats på samma 

hemsida (se Bilaga B). Förbunden delades därefter in i tre kategorier med 19 förbund i varje kategori: 

liten (<10 000 medlemmar), mellanstor (10 000-40 000 medlemmar) och stor (>40 000 medlemmar), 

och två förbund från varje kategori valdes ut slumpmässigt. Att studera förbund från flera olika 

storlekskategorier bedömdes ge djupare insikt och större variation i svaren.  

En personlig kontakt hjälpte till att ta fram lämpliga representanter från de sex olika förbunden. Hon 

skötte även den initiala kontakten där arbetet introducerades samt förmedlade deras kontaktuppgifter 

vidare så intervjuerna kunde bokas in.  

4.5 Etiska aspekter 

Singer och Vinson (2008) beskriver fyra etiska principer som måste uppfyllas vid forskning: 

”informed consent, scientific value, confidentiality, and beneficence” (fritt översatt till informerat 

samtycke, vetenskapligt värde, konfidentialitet och välvilja). Dessa principer säkerställer att deltagarna 

informeras om all relevant fakta innan de ger sitt samtycke till att delta, att undersökningen i sig har ett 

vetenskapligt värde, att forskaren gör sitt yttersta för att bevara konfidentialitet hos känslig 

information och att fördelarna med datainsamlingen väger tyngre än de potentiella risker som den 

medför för de deltagande. 

För att säkerställa att de etiska principerna efterlevdes anonymiserades samtliga organisationer i 

slutrapporten och definierades enbart efter vilken storlekskategori de tillhörde. Då varje kategori 

innehöll 19 organisationer bedömdes det som osannolikt att resultaten i studien skulle kunna härledas 

till ett specifikt förbund. Intervjupersonerna har också anonymiserats och benämns inte med namn 

utan enbart med sin roll inom organisationen.  

4.6 Validitet 

Två viktiga frågor när det gäller forskningsintervjuers giltighet är den om den autentiska personliga 

meningen – ”Hur vet man att man får veta vad intervjupersonen egentligen menar?”, samt den om den 

objektiva verkligheten – ”Hur vet man att intervjupersonen ger en sann beskrivning av den objektiva 
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situationen?” (Kvale & Brinkmann, 2014). Denscombe (2010) tar upp ett antal sätt att understödja 

studiens validitet och nämner bland annat att forskaren, om möjligt, bör delge intervjuobjektet 

transkriberingen för att kontrollera att uttalandet är korrekt. I denna studie fick samtliga 

intervjupersoner istället möjlighet att läsa och godkänna sammanställningen av sina egna 

intervjusessioner. Detta går att återkoppla till frågan om den autentiska personliga meningen och att 

förstå vad intervjupersonen egentligen menar, eftersom intervjupersonen gavs möjlighet att kontrollera 

att de tolkats rätt och förtydliga det som missuppfattats eller framstått som oklart. 

Denscombe (2010) skriver vidare att det är viktigt att forskaren frågar sig själv om det är rimligt att 

anta att respondenten är i position att uttala sig om ämnet eller om det finns en risk att personen pratar 

om något som denne har liten kunskap om. Till denna studie fick organisationerna själva välja ut den 

person som de ansåg hade störst insikt i GDPR-arbetet och var bäst lämpad att svara för dem. Det var 

önskvärt att ha någon central person med en översiktsbild över hela arbetet och när respondenterna 

berättade om sig själva, sin roll inom organisationen och sin delaktighet inom GDPR-arbetet 

bedömdes samtliga som lämpliga respondenter. 
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5 Resultat 

Totalt inkluderade studien sex stycken intervjuer med representanter från sex olika fackliga 

organisationer (se tabell 1). Följande sektion presenterar resultatet från de olika intervjuerna. 

Datum för 

intervju 

Organisation Storlekskategori Respondent Roll inom 

organisationen 

9 april 2018 Förbund A Medel Respondent 1 Förbundsjurist 

10 april 2018 Förbund B Liten Respondent 2 Ekonomi- och 

administrationsansvarig 

11 april 2018 Förbund C Stor Respondent 3 Förbundsjurist 

13 april 2018 Förbund D Stor Respondent 4 Administrativ chef 

16 april 2018 Förbund E Medel Respondent 5 Förbundssekreterare 

3 maj 2018 Förbund F Liten Respondent 6 Kommunikationsansvarig 

Tabell 1: Förteckning över intervjutillfällen och respondenter 

5.1 Förbund A 

Förbund A ingår i en större centralorganisation och räknas till ett medelstort fackförbund i denna 

studie. Respondent 1 arbetar som förbundsjurist på förbundet sedan 2010 och har varit 

personuppgiftsombud lika länge. När den nya förordningen träder i kraft kommer han även ta rollen 

som Dataskyddsombud. Förutom personuppgiftsfrågan arbetar han med exempelvis tvistelösningar, 

centrala förhandlingar och pensionsfrågor.  

Respondent 1 berättade i sin intervju att de, inom ramen för centralorganisationen, har jobbat mycket 

med den nya dataskyddsförordningen. Centralorganisationen strävar efter en gemensam standard som 

samtliga av centralorganisationens förbund kan stå för – ett tankesätt som han uppger att även övriga 

fackliga centralorganisationer delar. I det stora hela är Förbund A positivt inställda till den nya 

dataskyddsförordningen i och med att de nya reglerna leder till ökad säkerhet och värnar om den 

personliga integriteten.  

”Det rör ju om lite grann i grytan. Förordningen är bra i stora drag. Den kan vara lite svår att 

tillämpa men det skall vi kunna göra. Jag tycker att det bara är positivt att det leder till mer säkerhet 

och att den värnar om den personliga integriteten, absolut. Och det får vi ju anpassa oss efter.” 

- Respondent 1 

Den största utmaningen ligger i den som handlar om laglig grund och utlämning av personuppgifter. 

Idag lämnar förbundet ut personuppgifter på ett sätt som inte täcks in i den nya förordningen, 

exempelvis till arbetsgivare vid löneförhandlingar. Då det inte finns en lag som ger förbundet rätt att 

dela med sig av uppgifterna får de istället teckna kollektivavtal med de parter de normalt sett 

förhandlar med och hänvisa till avtalsgrunden för att i fortsättningen kunna dela med sig av 

personuppgifter utanför den egna organisationen.   

Respondent 1 är övertygad om att de nya dataskyddsreglerna kommer ha enormt stora konsekvenser 

på Förbund A. Han ger som exempel att i princip all administration måste ändras – åtminstone den 
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som har med hantering av personuppgifter att göra. Även rutiner och arbetssätt kommer att behöva 

ändras i grunden. Förbund A jobbar idag med policys, vilket tas på högsta nivån av Förbundsstyrelsen, 

riktlinjer, vilket är på kanslinivå, samt rutiner, som är på användarnivå. Samtliga av dessa tre nivåer 

kommer att förändras i och med att GDPR träder i kraft den 25 maj. Eftersom facklig tillhörighet är en 

känslig personuppgift och eftersom personuppgiftsbehandling är en vital del av förbundets verksamhet 

anser Respondent 1 att de möter högre krav på informationssäkerhet än andra branscher såsom 

exempelvis detaljhandeln. 

Det är svårt att säga exakt hur mycket pengar och tid som Förbund A har lagt ner på sitt GDPR-arbete. 

De har aldrig satt någon budget för det hela utan anser istället att det får kosta den tid och de pengar 

som krävs för att de nya kraven skall uppfyllas. De funderar inte heller över sanktionsavgifterna som 

brott mot dataskyddsförordningen kommer innebära. Istället har de en inställning att de skall följa 

lagen till punkt och pricka.  

I GDPR finns det ett antal grunder för att personuppgiftsbehandling skall vara laglig och Förbund A 

kommer uteslutande att använda sig av avtalsgrunden. När en person blir medlem åtar denne sig att 

följa förbundets stadgar och det är stadgarna som utgör själva avtalsinnehållet. Med andra ord kommer 

de inte samla in samtycken från sina medlemmar. Kravet på att de registrerade skall få information om 

personuppgiftsbehandlingen hanteras genom mail, information på hemsidan samt separata utskick – 

antingen som innehåll i den medlemstidning som går ut till alla medlemmar eller som ett separat brev. 

För att möta rätten till rättning och rätten till radering har förbundet satt upp en speciell mailadress dit 

medlemmar kan skicka en begäran. Denna adress kommer medlemmarna även kunna använda om de 

vill få ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade. Om en begäran kommer in får 

förbundet besluta huruvida den skall uppfyllas eller inte. Exakt var det beslutet kommer tas vet dock 

inte Respondent 1 vid tillfället för intervjun. Just vad gäller radering har förbundet rutiner med olika 

gallringstider. Exempelvis finns en rutin vid individärenden där det förekommer personuppgifter som 

säger att dessa skall raderas tio år efter att de har avslutats och får därefter inte existera någonstans. 

Skulle en medlem i förväg begära radering av alla ärenden som denne haft hos förbundet kommer de 

ändå hålla sig till gallringstiden och behålla uppgifterna i tio år med hänvisande till den allmänna 

preskriptionstiden. 

Kravet på dataportabilitet är något Förbund A inte fokuserat särskilt mycket på i sitt arbete utan istället 

har de prioriterat andra delar av förordningen. Däremot förs det en diskussion om vilka uppgifter som 

skall kunna flyttas, hur denna flytt skall gå till samt vilka uppgifter individen skall kunna få ut om sig 

själv. Inga beslut har tagits än men Respondent 1 gissar på att de kommer använda ett utdrag från ett 

system som heter CRM vilket Förbund A, i likhet med många andra förbund, använder sig av. 

För att hantera personuppgiftsincidenter håller förbundet på att ta fram en rutin som skall förklara hur 

man gör när en incident har inträffat. I princip kommer det bli att man kontaktar en ansvarig person på 

förbundet, troligtvis Respondent 1 som är Dataskyddsombud eller någon i hans ställe, exempelvis 

Kanslichefen. För att upptäcka dataintrång finns program som övervakar och som säger till om något 

inträffar, men det kan även finnas tillfällen där data läcker utan att det finns kännedom om det, 

exempelvis om en förtroendevald eller anställd lämnar ifrån sig uppgifter felaktigt. I sådana fall 

upptäcks inte incidenten förrän det kommer in en anmälan på det. 

Det mest problematiska med att missbruksregeln försvinner är att hantera mail och sociala medier. 

Respondent 1 är inte involverad i hur Förbund A skall lösa dessa frågetecken men berättar att det finns 

en speciell grupp inom centralorganisationen som håller på att arbeta med det.  
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Som förbundsjurist har Respondent 1 svårt att uttala sig om konkreta tekniska lösningar som tagits till 

för att exempelvis uppfylla kravet på inbyggt dataskydd. Däremot understryker han frågan om att 

lägga data externt. Exempelvis vill inte Microsoft skriva personuppgiftsbiträdesavtal vilket skapar 

problem för alla som använder Office 365 och därmed lagrar data i Microsofts moln. Där får förbundet 

istället titta på andra lösningar.  

5.2 Förbund B 

Förbund B tillhör storlekskategorin ”liten”, med ett medlemsantal som underskrider 10 000. 

Respondent 2 är utbildad ekonom och ansvarar idag för ekonomi och administration på förbundet. 

Denna roll innebär att hon hamnar överallt vad gäller register och system och ansvarar bland annat för 

kundregistret, leverantörsregistret och förbundets medlemsregister.  

Hitintills har inte förbundet lagt ner så mycket tid och pengar på sitt GDPR-arbete utan uppskattar att 

det investerats cirka 15 000 kronor i utbildning och information. Dock poängterar Respondent 2 att det 

lär bli betydligt mer framöver. En stor anledning till att de inte arbetat mer med den nya 

dataskyddsförordningen är att förbundets centralorganisation har gått ut med information om att de 

ville att alla förbund skulle arbeta ungefär likadant och att en gemensam mall för GDPR-arbetet skulle 

tas fram. Denna mall har dock uteblivit, varför Förbund B upplever att de inte har så mycket kött på 

benen.  

Respondent 2 uppger att det behövs en uppjustering när det gäller personuppgiftshantering och kan 

därför se fördelar i den nya dataskyddsförordningen. Däremot poängterar hon att de, som är ett litet 

förbund, inte har så mycket ekonomiska muskler och personal att avsätta till GDPR-arbetet utan detta 

hamnar istället utöver de ordinarie arbetsuppgifterna som i sig tar upp väldigt mycket tid. Trots detta 

tror hon att de större förbunden har det tuffare än de själva har. Eftersom de inte är så många på 

kansliet kan de utbilda varandra och hon ser även fördelar i att de inte har några lokalkontor utan att 

alla anställda har nära till varandra. Hon tror även att när lagen väl träder i kraft kommer inte de 

mindre fackförbunden granskas i första hand utan snarare större organisationer där det redan tidigare 

har förekommit brister i personuppgiftshanteringen. 

Eftersom facklig tillhörighet är en typ av åsikt och ett politiskt ställningstagande ser Förbund B de 

personuppgifter som lagras som väldigt känsliga. Tittar man historiskt finns det arbetsplatser där de 

som är fackligt anslutna blir dåligt behandlade och Respondent 2 tror absolut att de möter hårdare krav 

på säkerhet än branscher som inte hanterar åsikter utan snarare uppgifter som är kopplade till 

köphistorik av en vara eller en tjänst.       

”Det här handlar ju om människors ställningstagande i samhället” 

- Respondent 2 

Förbund B har inte gjort några konkreta förändringar i sina rutiner men tittar Respondent 2 på sig själv 

kan hon se att hon funderar och reflekterar vid varje uppgift i det dagliga arbetet för att identifiera 

saker som behöver förändras. Hon säger sig ha fördel i att hon är ekonom eftersom dessa ofta för 

loggbok över hur de arbetar på arbetsplatsen. Detta tror hon dessutom är det viktigaste i arbetet med 

GDPR – att man skriver ner sina dagliga rutiner snarare än att de är helt korrekta. Att göra det innebär 

en medvetenhet och en överblick över det som eventuellt behöver ändras framöver. Då kan man arbeta 

systematiskt med förändringar, till skillnad från om dokumentation helt saknas.       

Även om Förbund B inte direkt ser några andra svenska lagar som påverkar deras GDPR-arbete 

understryker Respondent 2 de informella reglerna som finns. Som ett exempel nämner hon när media, 
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för några år sedan i samband med en skandal hos ett annat fackförbund, tog kontakt med henne och 

bad om att få ut uppgifter om hur mycket förbundet gjorde av med på representation. Även om det inte 

finns någon laglig skyldighet att lämna ut den typen av uppgifter skulle en vägran kunna tolkas som att 

man har något att dölja. Därför får man ofta göra avvägningar mellan vad som är lämpligt att lämna ut 

och inte – en avvägning som enligt Respondent 2 kan vara väldigt svår. 

Förbund B anser sig i nuläget inte vara förberedda för kravet på information till de registrerade. De 

planerar dock att man, när man blir medlem i Förbund B genom deras hemsida, kommer kunna läsa 

medlemsvillkor och vad förbundet använder personuppgifterna till. De planerar även att gå ut till 

gamla medlemmar och be om ett nytt medgivande som säger att de får behandla deras personuppgifter. 

Direkta riktlinjer om hur detta skulle gå till hoppades förbundet att få från centralorganisationen men 

de har, som tidigare nämnt, ännu inte fått någon sådan information. 

De flesta av förbundets register ligger som molntjänster hos externa leverantörer. Redovisning av 

löner hanteras i Fortnox affärssystem som uppges vara GDPR-säkrade. Även tjänsteleverantören som 

har hand om medlemsregistret arbetar med att GDPR-säkra sina system och kommer fortlöpande med 

information om detta. Det finns biträdesavtal med alla tjänsteleverantörer och dessa avtal har 

uppdaterats under den här sidan av årsskiftet. Endast ett begränsat antal administratörer kommer åt 

medlemsregistret och med hjälp av loggar kan Respondent 2 se exakt vem som varit inne och när detta 

har skett. Enskilda ärenden om exempelvis förhandlingar är avpersonifierade och sparas endast i de 

fall där de kan vara av nytta för liknande situationer i framtiden. Övervakning, skydd mot dataintrång, 

kryptering och dylikt hanteras av tjänsteleverantörerna.  

Redan idag finns det bra rutiner för att glömma bort de registrerade:  

”Om en medlem ringer till mig och säger att ”jag vill kliva av”, då gör jag det oftast samma dygn. 

Och kastar alla underlag som är kopplade till personen.” 

- Respondent 2 

När det kommer till dataportabilitet säger Respondent 2 att om någon ringer till henne och vill ha ut 

uppgifter som ligger lagrade kommer begäran inte tillgodoses om hon inte är 100% säker på att det är 

rätt person i andra änden av luren. Förmodligen kommer ett system med e-legitimation för verifiering 

av identitet att införas i framtiden. 

Missbruksregelns försvinnande är något som är svårhanterat och förbundet hade även här hoppats på 

riktlinjer från centralorganisationen eller en slags handbok som förbunden kan arbeta efter. Bland 

annat hoppades de på att få information om hur e-post bör hanteras, exempelvis hur länge de får sparas 

och om ansvaret skall ligga på avdelnings- eller riksnivå. Respondent 2 säger att många av 

medlemmarna har sina institutioners namn i sin e-postadress och använder därmed arbetsgivarens 

server för mail till förbundet. Det är oklart hur, och om, detta kommer fungera när GDPR träder i 

kraft. 

Respondent 2 sammanfattar sina tankar kring GDPR med att tiden kommer få utvisa hur det 

egentligen blev och att man inte bör ha allt för mycket panik kring den nya lagändringen. Hon tror att 

så länge man har börjat rita på en plan och har rutiner, samt syftet med dessa, nedskrivna kommer man 

kunna gå ganska säker. Även om de höga sanktionsavgifterna skulle vara detsamma som att ”slå 

förbundet i sank” tror Respondent 2 att det är viktigt att inte stirra sig allt för blind på beloppen 

eftersom detta skulle kunna göra folk handlingsförlamade och rädda att göra någonting alls i 

organisationen.   
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5.3 Förbund C  

Förbund C räknas i denna studie som ett av de större förbunden då deras medlemsantal överstiger 

40 000 medlemmar. Respondent 3 arbetar som förbundsjurist och arbetar normalt med arbetsrättsliga 

frågor och företräder medlemmar och förbundet i olika rättsliga processer. Sedan en tid tillbaka har 

han även övertagit projektledaransvar för förbundets GDPR-anpassningsarbete. 

Utgångspunkten för förbundet är att om man har gjort ett bra PuL-arbete så innebär inte GDPR så 

stora konsekvenser, men att man måste anpassa verksamheten en aning för att få den att stämma in i 

den nya förordningen. De direkta konsekvenserna som Respondent 3 kan se i GDPR är att de kommer 

bli mer strukturerade inom förbundet och att deras rutiner kommer bli tydligare. Han tror även att 

personuppgiftsbehandlingen kommer bli mer centraliserad, åtminstone på kontrollnivå, då det finns ett 

intresse i att hålla detta högre upp i organisationen. 

Även om förordningen innebär lite extraarbete tycker förbundet att GDPR är något positivt och att det 

är bra att man från EU:s sida värnar om individers integritet. Som Respondent 3 uppfattat det bygger 

GDPR på samma målsättning som den gamla personuppgiftslagen men att PuL inte genomsyrade 

företags och organisationers arbete i önskad grad. Han tror att utifrån medlemmarnas perspektiv är en 

skärpning på personuppgiftshanteringen välkommen. 

Respondent 3 har ingen direkt uppfattning om hur mycket tid och pengar som spenderats på arbetet 

med den nya förordningen men säger att de investerat i konsulter som hjälp till med strukturering och 

inledande arbete. Att missbruksregeln försvinner ser förbundet som något som det svåraste att hantera: 

”[…]att betrakta all form utav datahantering som ett register, eller hur man skall säga. Att vi måste 

ha kontroll på alla medarbetares e-postlådor och vad de lagrar på sina egna utrymmen och så. Det 

kommer vara svårt, tänker jag. Att ha liksom en centralkontroll på medarbetares egna 

datahantering.” 

- Respondent 3 

Detta skapar även en problematik när det kommer till rätten att bli bortglömd eftersom det kommer 

vara svårt att garantera att alla enskilda dokument där en personuppgift förekommer är borttagna. Det 

finns lösa tankar på hur detta skall hanteras men då det kommer krävas att individer ändrar sitt 

arbetssätt säger Respondent 3 att det får ske lite ”pö om pö”. Förbundet har ett ärendehanteringssystem 

som vissa använder i större mån än andra och kan de få alla att enbart spara information i det systemet 

skulle problemet med ostrukturerad data lösas. Eventuellt kommer det dock krävas en anpassning av 

systemet så det passar allas behov. Förbundet kommer även försöka hitta rutiner för att förhindra att 

personuppgifter lagras i e-post eller i privata Word-dokument på enskilda personers datorer. 

Eftersom information om facklig tillhörighet är något som hanteras dagligen för alla medlemmar anser 

förbundet att uppgifterna som behandlas har hög känslighetsnivå. Dessutom hanterar de sjukjournaler 

till viss del, och även uppgifter om individers hälsa står beskrivet i förordningen som en känslig 

uppgift. Däremot menar Respondent 3 att det är ganska lätt att hitta ändamål med behandlingen 

eftersom det står uttryckt i nionde artikeln att berättigade verksamheter får hantera känsliga 

personuppgifter. Han tror därför att exempelvis arbetsgivare kommer ha det mycket svårare att 

behandla uppgifter om facklig tillhörighet än vad fackförbunden själva har.  

Information till de registrerade kommer ske i samband med värvning av nya medlemmar. Redan idag 

informeras de nya medlemmarna om vilken laglig grund förbundet baserar sin 

personuppgiftsbehandling på, men denna information kommer formuleras om för att tillgodose krav 
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från dataskyddsförordningen. De kommer bland annat bli tydligare i att skriva ut hur de behandlar 

insamlade personuppgifter och eventuellt kommer förbundet även ange i vilken mån de lämnar vidare 

personuppgifter till personuppgiftsbiträden. Respondent 3 är dock inte säker på om detta kommer ske 

explicit eller på förfrågan. Tidigare har förbundet, när folk blivit medlemmar, skrivit ut att ”Genom att 

bli medlem i Förbund C så samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter på det här sättet”. Detta 

kommer komma att ändras så det snarare blir av mer informativ karaktär: ”När du är medlem i 

Förbund C har vi rätt att behandla dina personuppgifter enligt GDPR”. Om samtycke skulle behövas 

vid något tillfälle används detta explicit genom en separat blankett, men i det stora hela avser 

förbundet att jobba så lite som möjligt med samtycke och så mycket som möjligt med de andra 

behandlingsgrunderna. 

Att ta fram rutiner kring personuppgiftsincidenthantering ligger på IT-avdelningens bord men 

Respondent 3 säger att de ligger efter på den punkten och att det är en av sakerna som återstår att göra 

i arbetet. De har inte tillsatt något eget dataskyddsombud till vilket man kan rapportera incidenter men 

centralorganisationen har anställt en eller två personer som kommer agera dataskyddsombud för flera 

medlemsförbund, inkluderat Förbund C. 

Förbund C:s medlemsregister har tidigare legat ute på alla anställda men nu i och med GDPR skall de 

försöka reglera behörigheterna och minimera antalet personer som kan nå personuppgifterna. 

Medlemsregistret ligger på egna servrar, alternativt gemensamma servrar som delas sinsemellan 

förbunden inom centralorganisationen. Respondent 3 vet inte hur uppgifterna skyddas när de ligger 

lagrade men antar att de är krypterade. 

Biträdesavtal har förbundet med bland annat utgivare av tidningen som går ut till alla förbundets 

medlemmar samt med försäkringsbolag som erbjuder försäkringar till medlemmarna i Förbund C. 

Dessa avtal håller på att uppdateras löpande. Den knivigaste frågan när det kommer till just 

personuppgiftsansvar är dock den som rör lokalföreningar på enskilda företag. Förbund C hoppas på 

att kunna se dessa som personuppgiftsbiträden men menar att det är svårt att veta om ansvaret ligger 

lokalt eller centralt. 

”Var skall personuppgiftsansvaret ligga egentligen och hur planerar man verksamheten så att 

medlemmarna skall kunna bli glömda på sin lokala arbetsplats om vi tar ansvar för det? Såna frågor 

brottas vi allra mest med. Ytterligare en stor utmaning” 

- Respondent 3 

Han nämner även att vissa stora företag har en gemensam lokal förening med medlemmar från flera 

olika fackförbund. Även detta skapar en stor förvirring i hur personuppgiftsansvaret skall hanteras och 

denna förvirring hoppas de på att kunna reda ut så småningom, även om de inte tror sig ha alla detaljer 

klara till 25e maj. Det finns en förhoppning om att alla förbunden inom centralorganisationen skall 

göra på samma sätt och för medlemmarnas del tror Respondent 3 att det är bra om 

personuppgiftsansvaret ligger centralt och instruktioner till de lokala föreningarna, som beskriver hur 

de skall behandla personuppgifter, tas fram. 
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5.4  Förbund D 

Förbund D har ett medlemsantal över 40 000 medlemmar och hamnar därför i kategorin ”stor”. 

Respondent 4 arbetar som administrativ chef och beskriver själv att hennes jobb inkluderar ansvar för 

såväl IT, ekonomi och medlemsadministration. Hon menar att den nya dataskyddsförordningen är 

någonting som berör hela verksamheten och hennes roll i det hela har varit att samordna GDPR-

arbetet inom förbundet. 

I stort tror Respondent 4 att GDPR kommer ha positiva effekter på Förbund D, framför allt då det 

kommer leda till mer struktur, mer dokumentation kring processer och rutiner samt bättre rutiner för 

gallring och hantering av personuppgifter. Förbundet har en budget på 10 miljoner för arbetet och även 

om det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid som har investerats är det åtminstone flera tjänster 

som jobbar med GDPR på deltid. De har även tagit viss konsulthjälp och i snitt blir det därför ett par 

heltidstjänster som jobbar med det. 

De flesta uppgifterna som hanteras av Förbund D är en känslig uppgift enligt dataskyddsförordningen 

men enligt Respondent 4 finns det uppgifter som kan klassas som extra skyddsvärda. Exempel på 

sådana uppgifter är sådana som rör ärenden som drivs för en medlems räkning: 

”[…]eftersom fackligt medlemskap är en känslig uppgift… det är ju just det som är själva 

grundutmaningen för både fackföreningar och till exempel politiska organisationer, att det innebär att 

allt vi gör då egentligen ger att vi hanterar känsliga personuppgifter.” 

- Respondent 4 

Det kan dock vara svårt att hitta förståelsen för att facklig tillhörighet klassas som en känslig 

personuppgift hos medlemmar och andra människor eftersom det generellt inte uppfattas som speciellt 

känsligt att vara med i facket i Sverige, till skillnad från vissa andra EU-medlemsländer.  

Den största utmaningen som Förbund D ser i GDPR är försvinnandet av missbruksregeln. Idag 

använder de e-post i stor utsträckning för att informera, och föra dialog med, medlemmarna. Det 

förekommer även en del rådgivning över e-post och eftersom det är det etablerade sättet att 

kommunicera på i Sverige saknas det bra alternativ för att kunna kommunicera med medlemmarna i 

framtiden. För att hantera en del av problemen som uppstår när missbruksregeln försvinner har 

förbundet inrättat ett e-postsystem för att kunna kommunicera säkert med de förtroendevalda, och 

särskilda rutiner för att skicka personuppgifter krypterat. Annars har arbetet handlat mycket om att ta 

fram policys kring gallring och hur länge saker får sparas i såväl mail som i de anställdas kataloger 

och datorer.  

Mycket av den information som samlas in om förbundets medlemmar grundar sig i 

medlemskapsavtalet men i vissa fall kan även personuppgifter behandlas baserat på 

intresseavvägningar eller samtycke. Det förekommer exempelvis ett mentorsnätverk dit personer får 

registrera sig och godkänna att personuppgifter behandlas. Samtycke används även om någon söker 

jobb på Förbund D. För all personuppgiftsbehandling finns det dokumenterade processer som 

beskriver på vilken grund informationen behandlas, hur länge den skall sparas etcetera. Jämför man 

med PuL kommer medlemmarna nu, i och med GDPR, få tydligare och mer information om hur 

personuppgifter hanteras och vilka rättigheter som finns. 

Så länge du är medlem i Förbund D kan du inte bli glömd. För att kunna utnyttja rätten till radering 

krävs därför ett utträde ur förbundet. När en sådan begäran kommer in skall ett avtal skrivas mellan 

förbundet och personen som vill bli bortglömd, där de kommer överens om att förbundet inte kommer 
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kunna företräda personen alls i framtiden och att personen avstår från detta. Det kan nämligen uppstå 

situationer där medlemmar, efter utträde, vill överklaga ett ärende som hanterats eller dylikt. Om all 

information om medlemmen är raderad går detta omöjligen att göra, varför förbundet vill ha avtal på 

plats vid begäran om bortglömdhet. Ett utträde ur Förbund D är dock inte automatiskt synonymt med 

att bli bortglömd utan om en medlem går ur kommer informationen gallras bort först efter ett år, 

undantaget om det finns ärenden på medlemmen. I så fall kommer det sparas tio år. Gallringstiden på 

ett år är baserat på att Förbund D erbjuder inträdesförmåner i form av exempelvis betalningsfria 

månader och för att människor inte skall kunna utnyttja detta behöver förbundet kunna se om 

personerna varit medlemmar tidigare vid eventuella återinträden. Att ärenden gallras först efter tio år 

har att göra med att preskriptionstiden är så lång. Vill medlemmar utnyttja rätten till rättelse går det att 

göra själv via ”Mina sidor” på hemsidan. Det går även att kontakta förbundets medlemsenhet så rättar 

de uppgifterna. Kravet på dataportabilitet kommer troligtvis hanteras med att om en medlem begär ut 

sina personuppgifter kommer en rapport från medlemssystemet skrivas ut till en fil, krypteras och 

mailas till personen i fråga. 

Om en personuppgiftsincident inträffar finns rutiner för incidentrapportering samt policys i 

organisationen som säger att en inträffad incident omgående skall rapporteras till dataskyddsombudet 

och till IT-enheten. Dataskyddsombudet är en person som anställts av centralorganisationen och 

verkar för flera av medlemsförbunden. Förbund D kommer dock, förutom det centrala 

dataskyddsombudet, ha ett eget lokalt personuppgiftsombud inom den egna organisationen. Detta har 

även funnits tidigare under PuL-tiden. För att förhindra personuppgiftsincidenter är det förebyggande 

arbetet väldigt viktigt. Exempelvis är alla anställdas bärbara datorer krypterade. Förbundet jobbar även 

med ett externt företag som gör penetrationstester för att se hur svårt det är att komma åt systemen och 

hur skyddet mot dataintrång kan förbättras. Detta är dock ingen engångsaktivitet utan det blir snarare 

ett regelbundet arbete.  

”Där lägger vi också en del resurser liksom, för att testa, och det är nånting också som man kommer 

behöva göra sen också. Det är ju inte en grej som man gör en gång utan det blir ju ett samarbete med 

en extern leverantör som man har.” 

- Respondent 4 

Kravet på Inbyggt dataskydd kommer framför allt bli en fråga vid framtagning av nya system men 

även de befintliga systemen håller på att uppgraderas för att bättre passa dataskyddsförordningen. De 

uppgraderingar som görs handlar bland annat om behörighetsbegränsning, spårningsfunktioner och 

funktioner för gallring. De flesta systemen ligger på egna servrar men exempelvis hemsidan ligger hos 

en extern leverantör med vilken det finns ett biträdesavtal. Samtliga personuppgiftsbiträdesavtal 

kommer att uppdateras där de stora skillnaderna som går att se ligger i att det kommer bli tydligare 

vilken information avtalet gäller, hur den skall användas och vad leverantören skall göra när avtalet 

upphör. Ansvarsfördelningen kommer också bli tydligare i de uppdaterade avtalen.  

Även om det är många personer som varit involverade i GDPR-arbetet har det varit svårt att få tydliga 

svar på hur förordningen skall tolkas och reda ut hur saker skall göras. 

 

”Det har, tycker jag, varit det svåra i det här arbetet. Det är inte så jättetydligt alltid, hur man skall 

hantera olika delar.” 

- Respondent 4 
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5.5 Förbund E 

Förbund E är ett medelstort förbund med mellan 10 000 och 40 000 medlemmar. Respondent 5 arbetar 

som förbundssekreterare vilket innebär att hon, som hon själv formulerar det, ansvarar för 

organisationens inre liv. Bland annat jobbar hon med förbundsstyrelsen, och därmed 

förbundsdirektören, och har hand om allt praktiskt runt styrelsen och den demokratiska organisationen. 

Hon sitter även med i en GDPR-arbetsgrupp tillsammans med två andra kollegor - en förbundsjurist 

och en förhandlingssekreterare. Denna arbetsgrupp har jobbat med dataskyddsförordningen en dag i 

veckan under lång tid och kommer nu behöva trappa upp och arbeta ännu mer innan den 25e maj för 

att få alla pusselbitar på plats. Dock, poängterar Respondent 5, kommer deras arbete att fortsätta även 

efter att lagen har trätt i kraft. Förbund E har även haft ett samarbete med övriga förbund inom 

centralorganisationen och hjälpt varandra med dataskyddsfrågorna. 

Även om det är väldigt mycket arbete med den nya förordningen är förbundet överlag positivt inställt 

till de nya reglerna eftersom de gynnar alla människor. Att facklig tillhörighet är en känslig uppgift ser 

de dock som en utmaning. Det finns inga särskilda uppgifter i medlemsregistret som är känsligare än 

andra utan medlemskapet i sig är en känslig uppgift och därför blir allt som är koppat till en medlem 

känsligt per automatik. 

”Bara till exempel att vi mailar någon, även om mailet inte skulle innehålla någonting så betyder 

mailet i sig att det kan vara en medlem.” 

- Respondent 5 

Respondent 5 anser att något av det mest svårhanterade med GDPR är kraven på säkerhetsanalyser 

och säkerhetsåtgärder. Vid tillfället för intervjun har förbundet genomgått en grundlig kartläggning av 

processer och hanteringar vilket har lett till att de idag har en god bild av hur de arbetar och vilka 

uppgifter som hanteras. Denna kartläggning har dock även lett till att förbundet har identifierat flera 

saker som behöver åtgärdas för att uppfylla lagkraven från dataskyddsförordningen. De har dock inte 

genomgått, och kommer inte att genomgå, några strukturella skillnader utan förändringarna kommer 

främst ligga i rutinerna. På kanslinivå kommer det krävas stora utbildningsinsatser och även ute i 

organisationen kommer det behöva ske förändringar i rutinerna.  

Redan nu har Förbund E gått ut med information till sina befintliga medlemmar om att de jobbar med 

de nya reglerna och att mer information kommer att komma. Inom en snar framtid planerar de att 

skicka ut information om hur medlemmarnas uppgifter kommer hanteras i framtiden. Nya medlemmar 

kommer kunna ta del av personuppgiftspolicyn vid registrering och i samband med detta kommer de 

också behöva visa att de tagit del av informationen. Förbund E motiverar sin 

personuppgiftsbehandling med att det är nödvändigt för att fullfölja deras uppdrag men i vissa fall 

kommer de behöva använda sig av samtycke, även om det skall undvikas så mycket som möjligt.   

Respondent 5 ser svårheter i att säkerställa att en medlem som begär ut sina uppgifter får med allting 

som finns lagrat. Detta gäller särskilt om det finns ett ärende på medlemmen eftersom de olika 

systemen inte hänger ihop med varandra. För att lösa problemet håller Förbund E på att rensa och 

gallra information och då de tidigare har haft en tradition av att arkivera i pappersform håller de nu på 

att digitalisera sin information, vilket förhoppningsvis även det kommer underlätta i att identifiera 

exakt vad som ligger lagrat. De håller även på att upphandla ett nytt medlemshanteringssystem där de 

särskilt kravspecificerat GDPR-anpassning. Rent tekniskt kommer det inte bli några problem med att 

kunna flytta och få ut uppgifter utan det går att enkelt lägga in i Excel.  
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Medlemmar som vill rätta sina uppgifter kan enkelt göra det själva via webben, alternativt genom att 

kontakta förbundet. Mycket bygger på att medlemmarna själva förser förbundet med korrekta 

uppgifter och exempelvis meddelar byte av arbetsgivare eller dylikt. Rätten att bli glömd är dock en 

svårare nöt att knäcka för så länge du är medlem i fackförbundet kan du inte bli glömd. Medlemskapet 

omfattar både rättigheter och skyldigheter och för att förbundet skall kunna fullfölja sitt uppdrag 

behöver de behandla personuppgifter. Detta innebär att för att kunna utnyttja rätten att bli bortglömd 

behövs först en begäran om utträde ur förbundet. 

Förbund E använder inga egna servrar utan förlitar sig på tjänsteleverantörer och molnlagring. Detta 

innebär att under analysen som genomförts har de även behövt titta på vilka uppgifter leverantörerna 

har tillgång till och var servrarna ligger någonstans. Inom kort kommer flera 

personuppgiftsbiträdesavtal att skrivas och det förs dialoger med tjänsteleverantörerna där de måste 

visa på säkerheten i sina system och reda ut hur de skall möta kraven från GDPR. Bland annat behöver 

punkten personuppgiftsincidenter diskuteras – hur upptäcker man dem och hur rapporteras de? 

Redan sedan innan har förbundet haft strikta regler kring behörigheter och vem som kan nå 

uppgifterna i medlemsregistret men under arbetet håller de ytterligare på att gå igenom vad de behöver 

ha tillgång till och varför. Respondent 5 beskriver kartläggningen och säkerhetsanalysen som gjorts 

som att allt har kommit upp till ytan.  

”Det som har varit väldigt bra är ju ungefär som att man sätter på sig de här GDPR-glasögonen så 

börjar man tänka och se klart. Alltså, ”Jaha, varför gör vi såhär?” eller ”Den där uppgiften behöver 

vi inte skicka”.” 

- Respondent 5 

Förbund E kommer inte tillsätta något eget dataskyddsombud utan kommer istället dela med flera 

andra fackförbund inom samma centralorganisation. När det gäller de lokala föreningarna kommer 

dessa behöva väldigt mycket stöd. Idag kan exempelvis de fackliga ombuden ha uppgifter sparade på 

arbetsgivarens datorer och i framtiden kommer förbundet därmed behöva förse dem med egna datorer 

eller hitta andra plattformar där de kan lagra uppgifter så allting behandlas internt. För att garantera att 

de lokala föreningarna följer det som beslutas på central nivå och lever upp till förordningen kommer 

de behöva genomgå obligatoriska utbildningar.    

5.6 Förbund F 

Förbund F räknas som ett litet förbund i denna studie då de har färre än 10 000 medlemmar. 

Respondent 6 arbetar sedan fyra år tillbaka som kommunikationsansvarig och är även chefredaktör för 

förbundets medlemstidning. Tillsammans med kanslichefen ansvarar hon också för förbundets GDPR-

arbete. 

"En stor del i GDPR är kommunikationsrelaterat. Så jag tror det blev naturligt att det blev jag 

och kanslichefen som fick ta bollen. Det var inte så många som var så insatta där det drog 

igång, ingen visste ju riktigt vad man hade att vänta eller vad det konkret innebar.". 

- Respondent 6 

Respondent 6 förklarar vidare att när den nya förordningen kom kändes den väldigt massiv. Därför satt 

flera förbund inom samma centralorganisation och arbetade med den tillsammans. Innan det blev 

tydligt vad förordningen kommer innebära mer konkret upplevdes den som nästintill oövervinnerlig, 

men nu har gemensamma riktlinjer tagit fram och Förbund F upplever sig ha koll på vad som kommer 

att krävas av dem. De ställer sig dessutom positiva till de nya kraven eftersom dessa kommer få 
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medlemmarna att känna sig tryggare med att ha sina personuppgifter hos förbundet. De höga 

sanktionsavgifterna tror Respondent 6 spelar en viktig roll i att organisationer faktiskt tar den nya 

dataskyddslagen på allvar och även om hon inte reflekterat så mycket mer över dem tror hon att de kan 

vara nödvändiga för att GDPR skall få större genomslag i Sverige än vad PuL har haft. 

I dagsläget har Förbund F investerat mellan 150 000 och 200 000 kronor på GDPR-relaterade 

förändringar. De har dessutom investerat mycket tid i arbetet – i snitt räknar Respondent 6 med att hon 

och kanslichefen har lagt ner åtminstone en arbetsdag i veckan på att arbeta med 

dataskyddsförordningen. De har bland annat ett tre timmar långt möte med sitt nyligen tillsatta 

dataskyddsombud en gång varannan vecka. Respondent 6 säger att arbetet med GDPR tar mycket från 

hennes övriga arbetsuppgifter. Dock tror hon att det är övergående och att när lagen väl har trätt i kraft 

och alla förändringar är genomförda kommer det inte krävas lika mycket tid av varken henne eller 

kanslichefen. 

Den största utmaningen med GDPR anser Respondent 6 är hur de skall sköta kommunikationen med 

sina medlemmar och förtroendevalda. Eftersom facklig tillhörighet är en känslig personuppgift gör det 

att allting som lagras klassas som känsligt, även om vissa personuppgifter i sig, exempelvis namn och 

telefonnummer, annars inte skulle ses som direkt känsliga. För att kunna fortsätta kommunicera med 

medlemmar och förtroendevalda behöver Förbund F därför hitta ett sätt som är säkert men ändå 

tillgängligt. Då flera av de förtroendevalda saknar Internetuppkoppling på sina arbetsplatser skapas 

ytterligare problem eftersom möjligheten att ta fram en egenutvecklad Internetbaserad lösning 

elimineras. I övrigt, när det gäller just de lokala föreningarna, går det ut tydlig information om de 

förtroendevaldas skyldighet att hantera personuppgifter enligt GDPR och enligt förbundets riktlinjer. 

Centralorganisationen har dessutom tagit fram en elektronisk utbildning som alla förtroendevalda 

uppmanas att genomföra. Eftersom förbundet är så pass litet och föreningarna inte är så många är det 

lätt att komma i kontakt med kansliet vid eventuella frågor och oklarheter.  

”Så vi tjatar och informerar och tjatar, ungefär. Och förser våra förtroendevalda med underlag så det 

skall bli så lätt som möjligt för dem att veta vad de skall göra och inte skall göra så att det inte skall 

vara några frågetecken.” 

- Respondent 6 

Sedan förordningen kom har förbundet gjort en genomlysning för att få fram vilka delar som behöver 

justeras. Denna genomlysning har även gjort att Förbund F har fått bättre koll på de processer i vilka 

personuppgifter hanteras. Det tror Respondent 6 även är en av de största konsekvenserna som GDPR 

medför. Att de får bättre koll innebär även att de kan berätta för sina medlemmar hur 

personuppgifterna hanteras och vara säkra på att det faktiskt är så i verkligheten. 

De befintliga medlemmarna informeras om förbundets personuppgiftsarbete med hjälp av mail eller 

brev, medlemstidningen samt hemsidan. När nya medlemmar ansöker om medlemskap kommer de 

möta information som är mycket tydligare än den varit innan, dels genom hemsidan på vilken du 

registrerar dig men också i välkomstbrevet som skickas ut till alla nya medlemmar. Bland annat 

kommer det kunna gå att läsa vad förbundet gör med lagrade personuppgifter och vilka rättigheter man 

har som registrerad. För att bli medlem behövs ett godkännande av förbundets stadgar och det är 

stadgarna som utgör avtalet på vilket Förbund F grundar och motiverar sin personuppgiftsbehandling. 

I största möjliga mån undviks samtycke även om det förekommer i undantagsfall. 

För att nyttja sina rättigheter till att glömmas bort, rätta uppgifter och begära registerutdrag kan en 

medlem enkelt kontakta kansliet via brev. I framtiden kan det eventuellt komma en funktion för att 

kunna utföra dessa åtgärder själv genom Mina sidor, men det är ingenting som kommer implementeras 
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innan den 25e maj. Istället kommer förbundet utvärdera senare om behovet finns, även om Respondent 

6 betvivlar det eftersom medlemsantalet inte är så högt och det därför bör kunna gå att hantera 

manuellt. 

Förbund F har inte genomfört några större förändringar i sina arbetsprocesser än men kan se en större 

medvetenhet i och med att de har ”GDPR-tänket” med sig hela tiden. På den tekniska sidan håller 

systemen som används på att uppgraderas för att leva upp till de nya kraven. Förbund F använder sig 

av externa leverantörer för allt som rör IT – bland annat medlemsregistret, serverdrift och hantering av 

webbplatsen. Dessa leverantörer används av flera andra fackförbund och har god insikt i vilka behov 

som finns. Personuppgiftsbiträdesavtal finns med alla som på något sätt hanterar förbundets 

personuppgifter – antingen i form av uppdaterade avtal eller helt nya avtal som tagits fram i och med 

GDPR. Uppgraderingen av medlemsregistret kommer göras inom kort och innehåller ett ”GDPR-

paket” som bland annat inkluderar möjlighet att spara ner samtycken och se om en person har begärt 

registerutdrag. För att hantera personuppgiftsincidenter har en krisplan tagits fram som beskriver 

precis hur man skall gå till väga och hur snabbt saker måste återkopplas. Denna krisplan har såväl 

kansliet som dataskyddsombudet och leverantörerna koll på.   

Missbruksregelns försvinnande kommer bland annat att hanteras med införande av ett nytt 

ärendehanteringssystem där allt som rör medlemmar skall skötas. Mail kommer gallras regelbundet 

och tydliga instruktioner om att personuppgifter inte får skickas via mail kommer gå ut både centralt 

och lokalt. De fysiska dokument som innehåller personuppgifter går under bokföringslagen och 

kommer därför sparas så länge som den kräver det. 
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6 Analys 

I analysdelen av detta arbete presenteras de viktigaste punkterna som framkommit i intervjuerna och 

analyseras med hjälp av bakgrunden och teorierna från kapitel 2. 

Inställning till GDPR 

I likhet med Albrecht (2016) ställer sig förbunden i allmänhet positiva till GDPR. Gemensamma 

nyckelord är bättre struktur, bättre dokumentation kring processer, bättre rutiner, trygghet för 

medlemmar, ökad säkerhet och värnande om personlig integritet. Däremot, gemensamt med Koops 

(2014), finner de dataskyddsförordningen väldigt komplex och svår att arbeta med. Bristen på 

konkreta riktlinjer är påtaglig men många uppger att de tror och hoppas att det kommer klarna när 

lagen väl träder i kraft och det kommer exempelvis rättsfall att förhålla sig till. Flera av 

respondenterna uppger att de arbetat tillsammans med andra förbund inom samma centralorganisation 

och att det finns en strävan efter att uppnå en enlighet i arbetet mellan förbunden.   

Nivå av känslighet 

Samtliga förbund ser den data som lagras som känslig och flera uppger att själva grundutmaningen 

som de står inför är just att allting de gör faller under känsliga personuppgifter. Flera tar som exempel 

att om de mailar en medlem är mailet känsligt även om det inte innehåller någon egentlig information, 

just eftersom mailet i sig avslöjar facklig tillhörighet. Det tycks även kunna vara svårt att hitta 

förståelse hos medlemmar att personuppgifterna har den höga säkerhetsklassningen eftersom det inte 

är alla som ser medlemskap i facket som en känslig uppgift. Albrecht (2016) tycks i princip bara hitta 

fördelar med gemensamma dataskyddslagar för hela EU, men där är ett exempel på när kulturella 

skillnader mellan länderna påverkar införandet av GDPR. 

Investering i tid och pengar 

Hur mycket tid och pengar förbunden har lagt ner på GDPR skiljer sig avsevärt. Svaren sträcker sig 

från 15 000 kronor på utbildning och information till en GDPR-budget på 10 miljoner kronor. Vissa av 

förbunden kunde inte uppskatta hur mycket pengar arbetet har kostat. Vad gäller tid skiljer det sig 

även där. Vissa förbund har inställningen att det största arbetet ligger innan 25e maj och att det 

kommer bli mindre jobb med GDPR framöver medan andra tror att det stora jobbet kommer när lagen 

väl trätt i kraft.   

Sanktionsavgifter 

Koops (2014)  teorier om att organisationer kan riskera att stirra sig blinda på regler och policys 

stämmer delvis överens med det Respondent 2 anser om de skärpta sanktionsavgifterna – att de kan 

göra folk handlingsförlamade och rädda att göra några förändringar alls inom organisationen. 

Samtidigt uppger flera av förbunden att de tror att de skärpta sanktionsavgifterna är en bidragande 

faktor till varför organisationer faktiskt tar GDPR på allvar. Dock är det ingen som uppger att de oroar 

sig eller ens har funderat särskilt mycket på vad det skulle innebära att drabbas av dem själva,  vilket 

tyder på att det skulle kunna vara som Koops (2014) säger: att organisationer i allmänhet värdesätter 

rättslig efterlevnad. 

Laglig grund 

Koops (2014) anser att samtycke är en dålig grund för personuppgiftsbehandling och majoriteten av 

alla förbund uppger att de så långt som möjligt kommer undvika samtycke. Istället hänvisar de flesta 
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till avtalsgrunden eller, i vissa fall, intresseavvägningar. Endast ett av förbunden uppger att de aktivt 

kommer gå ut till befintliga medlemmar för att samla in nya medgivanden om att de får behandla 

personuppgifter. 

Respondent 1 tar upp problemet i att hitta en laglig grund vid utlämning av personuppgifter till 

exempelvis arbetsgivare vid löneförhandlingar. Även detta kommer förhoppningsvis kunna lösas 

genom hänvisning till avtalsgrunden men för detta krävs tecknande och uppdaterande av 

kollektivavtal.  

Förändringar i rutiner  

Hur mycket GDPR har påverkat organisationernas rutiner skiljer sig från förbund till förbund. Förbund 

A menar att så gott som alla policys, rutiner och riktlinjer har ändrats, eller kommer att behöva ändras, 

i grunden. Förbund B påtalar att även om de inte gjort några större konkreta förändringar i rutiner och 

processer än, präglas allt dagligt arbete nu av en medvetenhet och ett kritiskt ”GDPR-tänkande”. Detta 

instämmer även Förbund F i. Dokumentation av rutiner förefaller vara en viktig del i arbetet för 

samtliga respondenter.  

Strukturella förändringar 

Det har inte skett några större strukturella förändringar hos förbunden utom möjligtvis för 

respondenterna själva eftersom deras arbetsroller har förändrats i och med GDPR-arbetet. Samtliga 

förbund har tillsatt, eller kommer att tillsätta, ett dataskyddsombud. De skiljer sig dock lite i huruvida 

de kommer ha ett eget eller om de skall dela dataskyddsombud med andra förbund inom samma 

centralorganisation.  

Information till individen 

För att individerna skall informeras om sina rättigheter kommer förbunden framför allt att använda sig 

av sina hemsidor, men även mailutskick, separata brev och medlemstidningen kan komma att utnyttjas 

till detta ändamål. I de flesta fall kommer informationen vid registrering bli tydligare så medlemmarna 

lättare kan läsa sig till exempelvis vilken data som kommer lagras och vilka rättigheter man har som 

registrerad. Vissa förbund kommer skicka ut information till befintliga medlemmar om hur 

personuppgiftsbehandlingen kommer se ut i framtiden, medan andra enbart kommer hantera kravet på 

information i och med värvning av nya medlemmar.  

Radering, rättelse och dataportabilitet 

Tankard (2016) beskriver att individens rättigheter till radering och rättelse gör att organisationer 

behöver skaffa sig koll på vad som lagras och hur det lagras. Detta är ett genomgående tema som flera 

av förbunden tar upp. Sedan lagförändringen släpptes har det gjorts genomlysningar och 

kartläggningar för att få svart på vitt vilka personuppgifter som lagras, var de lagras och varför de 

lagras. Förbund C belyser dock ett problem med rätten till radering i och med att det krävs att varje 

enskild medarbetare ändrar sitt arbetssätt, vilket kan ta tid. Det är trots det ändå tydligt att förbunden 

vidtar åtgärder för att så långt det går uppfylla kraven på rätten till radering och rättelse. Flera förbund 

inför ärendesystem där all personuppgiftshantering skall ske, istället för att det sprids ut på olika 

system som inte är hoplänkade. Begäran om rättning eller radering tas emot via en separat e-postadress 

eller via telefon och vissa förbund erbjuder även möjligheten att rätta sina uppgifter själva genom 

Mina sidor.  
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Tankard (2016) tar också upp att organisationer måste radera data kontinuerligt för att uppfylla de nya 

kraven från GDPR. Samtliga förbund har i någon mån pratat om gallringsrutiner och många av 

gallringstiderna är gemensamma för förbunden. Exempelvis uppger flera förbund att de har en 

gallringstid på tio år om ett ärende förekommer på en medlem, vilket är baserat på den allmänna 

preskriptionstiden. 

När det gäller kravet på dataportabilitet skiljer det ganska mycket mellan förbundens svar. Vissa 

uppger att de inte ägnat någon större tid alls åt det kravet utan hade prioriterat andra delar av 

förordningen och vissa uppger att det ses som ett lättlöst problem eftersom det inte fanns så mycket 

information om medlemmarna lagrad. Ett av förbunden nämner att det behöver finnas en säkerhet i att 

det är rätt person som begär ut uppgifterna och att det i framtiden troligtvis kommer implementeras en 

lösning med bank-ID, ett annat nämner att registerutdrag kommer skickas som en krypterad fil och ett 

tredje förbund utvärderar behovet i att låta medlemmarna själva kunna plocka ut registerutdrag istället 

för att det skall skötas manuellt.    

Personuppgiftsincidenter 

Kravet på att kunna upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter har krävt både tekniska och 

administrativa åtgärder från förbunden. Då flera av dem använder sig av externa tjänsteleverantörer för 

sina IT-tjänster är det upp till dessa att visa på att de har övervakning av systemen och kan upptäcka 

exempelvis dataintrång. Hos åtminstone ett av de förbund som har majoriteten egna servrar görs det 

regelbundna tester av säkerheten. De har samarbeten med företag som hjälper dem säkra upp sin IT-

miljö och tillämpar förebyggande åtgärder som exempelvis kryptering av de anställdas bärbara 

datorer.  

Hos samtliga förbund har det tagits fram en rutin, alternativt så kommer det tas fram en rutin, på hur 

rapportering för personuppgiftsincidenter kommer gå till och hur lång tid det får ta. Det finns dock 

tillfällen där data läcker utan att det finns vetskap om det. Dessa typer av incidenter är svårare att 

förutspå och motverka. 

Missbruksregeln 

Precis som Koops (2014) skriver (och kritiserar) kommer GDPR omfatta mer än vad det tidigare 

dataskyddsdirektivet gjorde. Att missbruksregeln försvinner i Sverige har skapat problem i förbundens 

GDPR-arbete och vissa uppger även att det är den svåraste biten att hantera. Samtliga förbund är 

beroende av att kunna kommunicera med sina medlemmar och förtroendevalda och e-post har varit det 

givna sättet att sköta detta med tidigare. Medan ett förbund har inrättat ett e-postsystem för att kunna 

kommunicera säkert med sina förtroendevalda, har andra förbund ännu inte kommit underfund med 

hur de skall hantera missbruksregelns försvinnande. De flesta uppger att det kommer krävas policys 

för hur länge mail får och skall sparas samt vad de får och inte får innehålla.  

Privacy by design 

Schaar (2010) skriver att Privacy by design är ett tankesätt som bland annat inkluderar att 

datamängden skall minimeras. Flera av förbunden har under sin kartläggning just rensat bland sin 

lagrade data och kollat över vilka uppgifter som faktiskt är nödvändiga för dem att spara. 

Datainspektions checklista för efterlevnad av Privacy by design inkluderar bland annat 

pseudonymisering, åtkomstbegränsning och kryptering (Datainspektionen, 2018a). Flera av förbunden 

har sedan innan hårda behörighetskontroller för vilka som får komma åt medlemsregistren, men för 

vissa har detta legat öppet för de flesta anställda men kommer nu bli mycket hårdare så enbart ett fåtal 
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har tillgång till uppgifterna. Förbund B uppger att de ärenden som sparas för att kunna användas som 

prejudikat senare avpersonifieras så de inte kan härledas till en specifik person och Förbund C nämner 

kryptering i flera sammanhang som en viktig säkerhetsåtgärd.  

Personuppgiftsbiträden 

Samtliga förbund använder sig av personuppgiftsbiträden och i samtliga fall har, eller skall, avtalen 

med dessa uppdaterats. Vissa av förbunden, framför allt de små och medelstora, använder sig mycket 

av molntjänster och påpekar vikten av att ha avtalen med dessa leverantörer på plats. Andra exempel 

på när biträdesavtal används är till externa säkerhetsföretag, utgivare av medlemstidningen, 

försäkringsbolag etcetera.  

Lokala föreningar 

En punkt som flera förbund haft uppe för diskussion är hur de skall hantera sina lokala föreningar och 

om ansvaret för personuppgiftsbehandlingen skall ligga centralt eller lokalt. Det har även uppstått 

problem i hur de förtroendevalda skall kunna hantera sina uppdrag eftersom de i framtiden inte 

kommer kunna lagra fackligt relaterade uppgifter på arbetsgivarens datorer. Ett av förbunden 

överväger om det kommer behövas biträdesavtal med de lokala föreningarna, men i övrigt tycks det 

som att den allmänna inställningen är att alla förtroendevalda kommer behöva ett stort stöd från 

kansliet och att omfattande utbildningsinsatser kommer behöva sättas in för att garantera att de 

framtagna riktlinjerna även efterlevs på lokal nivå. 
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7 Slutsatser 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka och kartlägga hur verksamheter som behandlar känsliga 

personuppgifter anser sig bli påverkade av GDPR samt hur de arbetar för att uppfylla kraven från den 

nya förordningen. För att uppfylla studiens syfte bröts det ned i två frågeställningar. Dessa presenteras 

och besvaras nedan. 

1. Hur anser sig fackförbund bli påverkade av den nya dataskyddsförordningen? 

Även om fackförbundens påverkan av GDPR till stor del beror på hur väl anpassade de varit till 

personuppgiftslagen är det tydligt att GDPR inte lämnar någon oberörd och att även de som har haft 

ett bra PuL-arbete behöver genomföra förändringar i sin verksamhet. Den allmänna uppfattningen är 

ändå att dataskyddsförordningen, trots att den är komplex och arbetsam, är något positivt och 

välkommet som kommer gynna medlemmarnas personliga integritet och ge förbunden bättre koll på 

hur de behandlar personuppgifter. Konsekvenserna av GDPR blir bättre intern struktur med 

dokumentation av processer och en översiktsbild över organisationens personuppgiftshantering. 

Fackförbundens kärnverksamhet gör att alla uppgifter de lagrar om sina medlemmar direkt blir 

känsliga eftersom de kan härledas till facklig tillhörighet, och generellt anser fackförbunden att de 

därför möter högre krav på säkerhet i sin personuppgiftsbehandling än andra organisationer som inte 

hanterar känsliga uppgifter. Missbruksregelns försvinnande har orsakat mycket arbete och frågetecken 

eftersom e-post är en så pass viktig del i kommunikationen med medlemmarna och GDPR kommer 

försvåra denna kommunikation i framtiden.    

2. Vilka åtgärder har fackförbund vidtagit för att anpassa sig efter kraven från den nya 

dataskyddsförordningen? 

Utifrån respondenternas svar går det inte att dra någon generell slutsats om vilka åtgärder fackförbund 

har vidtagit eftersom det skiljer sig så pass mycket mellan de olika förbunden. Nedan redovisas istället 

de åtgärder som vidtagits av ett eller flera förbund i och med den nya dataskyddsförordningen. 

Åtgärderna kan ses som antingen administrativa eller tekniska och kommer presenteras utifrån dessa 

klassificeringar. 

Administrativa åtgärder 

• Tydligare information till medlemmar 

• Förändrade arbetsuppgifter 

• Uppdaterade biträdesavtal 

• Införande av dataskyddsombud 

• Policys och riktlinjer 

• Gallringsrutiner 

• Utbildning av personal och förtroendevalda 

• Dokumentation av processer 

Tekniska åtgärder 

• Införande av centraliserat ärendehanteringssystem 

• Införande av tjänst för säker mailkommunikation med förtroendevalda 

• Uppgradering av befintliga system 

• Digitalisering av tidigare arkiverad information 

• Penetrationstester av IT-system 
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• Loggning 

• Dataminimering 

• Åtkomstbegränsning 

• Kryptering 

• Pseudonymisering 
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8 Diskussion 

I följande sektion diskuteras arbetets metodval, studieobjekt och resultat. Därefter följer avsnitt om 

etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter för att sedan avslutas med rekommendationer.   

8.1 Metodval 

Både metodvalet (fallstudie) och datainsamlingsmetoden (intervjuer) visade sig passa mycket bra för 

att uppfylla studiens syfte. Samtliga intervjuer blev innehållsrika och gav ett djup som troligtvis inte 

hade kunnat uppnås med exempelvis enkäter. 

Att göra intervjuerna via telefon hade både för- och nackdelar. En klar fördel var flexibiliteten i att inte 

behöva ta hänsyn till var respondenterna befann sig över huvud taget. Det möjliggjorde att 

intervjuerna kunde bokas in med förhållandevis kort varsel eftersom de flesta av respondenterna hade 

möjlighet att hitta en lucka i schemat för en halvtimmes telefonsamtal. Vad som däremot kan ses som 

en nackdel med telefonintervjuer är just att den visuella biten försvinner och att det som intervjuare 

blir svårare att känna in sitt studieobjekt eftersom man inte kan läsa av exempelvis kroppsspråk. Det 

visade sig också vara svårt att avgöra när respondenten pratat färdigt och det var dags för nästa fråga.   

Själva intervjuramen som användes togs fram under samspråk med handledaren men frångicks en del 

under själva intervjun. Det hade kunnat vara bra att utföra en pilotstudie på något förbund för att testa 

själva intervjuramen innan huvudstudien, men även detta hindrades av begränsningar i tid och 

resurser. 

8.2 Urval 

Studieobjekten valdes ut genom att en person som jobbar nära två av Sveriges fackliga 

centralorganisationer fick arbetets syfte samt kriterier för förbund och respondenter presenterade för 

sig, varefter hon sedan valde ut lämpliga förbund att ta kontakt med och presentera arbetet för. 

Därefter fick förbunden själva utse den respondent som var bäst lämpad att svara på frågorna. Detta 

innebar att valet av studieobjekt i princip helt lämnades utanför författarens kontroll.  

Såhär i efterhand bedöms samtliga respondenter som rätt personer att prata med då det fanns en 

önskan att få kontakt med personer med överblick över hela GDPR-arbetet. Däremot var det svårt att 

få detaljer om specifika ämnen, särskilt de tekniska bitarna, varför det hade kunnat vara intressant att 

inkludera en mer sakkunnig respondent från varje förbund utöver den som medverkade nu. Detta hade 

dock inneburit dubbelt så mycket data att samla in, transkribera och analysera vilket hade gått utanför 

tidsramarna för detta arbete och krävt mer resurser. 

8.3 Resultat 

Eftersom studien inte hade någon hypotes utan var av mer explorativ karaktär blev resultaten varken 

väntade eller chockerande. Däremot väckte de många intressanta frågor och funderingar som inte 

fanns innan intervjuernas början. Den svåra uppdelningen mellan hur man hanterar personuppgifter i 

de lokala delarna av en organisation är något som de flesta verksamheter troligtvis kan relatera till. 

Var bör ansvaret ligga? Hur garanterar man att beslut som fattas centralt även anammas på lokal nivå? 

Även svårigheterna i att garantera att en person som önskar bli raderad faktiskt blir det är påtaglig, 

eftersom personen utöver att finnas i ett register kan förekomma lokalt på en dator, i en mailinkorg 

eller i ett utskrivet pappersdokument. Det tycks även vara svårt att göra avvägningar över vilken data 

som behöver sparas och hur länge man skall spara den eftersom, som samtliga förbund påpekar, 

GDPR inte innehåller tydliga direktiv och instruktioner.   
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Harmonin mellan administrativ och teknik informationssäkerhet framkommer också tydligt i studien 

och det är tydligt att förbunden värdesätter båda delarna. IT-systemen som används hos förbunden 

kommer uppgraderas för att bättre värna om medlemmarnas integritet, men samtidigt sätts det även 

upp policys och riktlinjer för hur personuppgiftsbehandlingen skall ske framöver. Det blir tydligt att 

den ena delen inte fungerar utan den andra för att organisationer skall uppnå en fullgod GDPR-

förberedelsenivå. 

8.4 Etiska aspekter 

Att ställa upp på en intervju om sitt arbete med personuppgiftshantering kan vara väldigt känsligt och 

därför har de etiska aspekterna varit centrala under hela arbetet. Om en organisation visar sig ha en låg 

nivå av säkerhet kan det skada förtroendet hos medlemmarna om det görs offentligt. Detta gör det 

extra viktigt att behandlingen av förbundens och respondenternas identiteter sker konfidentiellt. 

Dessutom går det att anta att det faktum att respondenterna inte benämns med namn ökar 

trovärdigheten i resultatet mot om de inte tillåtits vara anonyma. Detta eftersom de inte behövde 

hämma sina svar av rädsla att säga ”fel” saker under eget namn.  

I denna studie pseudonymiserades samtliga förbund och respondenter, och eftersom vissa respondenter 

gjorde utlåtanden som skulle kunna avslöja identiteten hos personen eller förbunden beslöts det att 

transkriberingarna inte skulle bifogas i rapporten utan att endast sammanställningarna av intervjuerna 

skulle ingå. Innan slutpubliceringen fick respondenterna själva möjlighet att läsa igenom 

sammanställningarna från sina intervjusessioner för att godkänna att tolkningarna var korrekta och att 

texten inte upplevdes röja vilket förbund det rörde sig om. De citat som valdes ut till 

sammanställningarna bedömdes inte kunna härledas till respondenterna och därmed avslöja dessas 

identitet. 

Det finns en del etiska aspekter att reflektera över när det kommer till själva resultatet av studien och 

den information som framkommit. Eftersom det trots allt är känsliga personuppgifter som hanteras i 

samtliga fall för fackförbunden bör högsta möjliga skydd åtnjutas i samtliga delar av 

personuppgiftsbehandlingen och förbunden bör kunna uppvisa tilltagna skyddsåtgärder för att 

medlemmarna skall känna sig trygga i sitt medlemskap. I likhet med de forskningsetiska reglerna som 

nämns i avsnitt 4.4 kan förbunden visa på god etik genom att informera medlemmarna om hur deras 

data behandlas, vilket förbunden även berättar att de gör eller kommer att göra.  

Det är tydligt att det finns ett pågående informationssäkerhetsarbete hos fackförbunden, men frågan är 

om förbunden någonsin kan garantera att medlemmarnas data är helt skyddad och att GDPR uppföljs 

till fullo. Missbruksregelns försvinnande ställer till det eftersom det är svårt att ha kontroll över all 

ostrukturerad data och vad varje enskild anställd gör. Även när det gäller personuppgiftsincidenter 

finns det etiska problem. Som något förbund nämnde finns det kända personuppgiftsincidenter där 

exempelvis ett övervakat system varnar för dataintrång, men det finns även personuppgiftsincidenter 

som inte upptäcks förrän det kommer en faktisk konsekvens av dem. Detta gör att man som registrerad 

egentligen kanske aldrig kan känna sig hundraprocentigt säker på att ens data är helt skyddad. 

Däremot kan, och bör, de som behandlar personuppgifter göra allt i sin makt för att skydda data så 

långt det är möjligt.  

Även om de forskningsetiska aspekterna har varit centrala under hela arbetets gång finns det en 

oundviklig risk att studien kan ha inverkan på fackförbund i stort – inte bara de medverkande 

förbunden utan samtliga fackförbund i hela Sverige. Eftersom C-uppsatser är en offentlig handling 

kommer arbetet att finnas tillgängligt på Internet framöver och även om studiens medverkande 

förbund inte går att identifiera bidrar ändå resultatet av arbetet till en större insyn i 
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informationssäkerhetsarbetet hos fackförbund i allmänhet. Detta skulle kunna leda till en förändrad 

allmän bild av fackförbund, vilket kan anses vara både positivt och negativt. 

8.5 Vetenskapliga aspekter 

Eftersom GDPR är ett förhållandevis outforskat område blir bidraget i denna studie desto större. Det 

finns endast en handfull arbeten som studerar hur svenska organisationer arbetar med 

dataskyddsförordningen och för att uppnå en djupare förståelse i vad GDPR egentligen har för 

påverkan på samhället behövs det fler som går ut och pratar med människorna som berörs. Som 

nätverks- och systemadministratör krävs just denna djupa förståelse för organisationers olika behov för 

att system och nätverksmiljöer skall kunna anpassas optimalt. Därför är det viktigt att många olika 

typer av organisationer studeras. Även om några studier kring verksamheters GDPR-arbete har gjorts 

innan är det ingen som tidigare haft inriktningen mot organisationer som hanterar känsliga 

personuppgifter i och med sin kärnverksamhet. Det är framför allt där som forskningsbidraget i denna 

studie ligger.  

8.6 Samhälleliga aspekter 

Ur ett samhälleligt synsätt kan detta arbete vara av stor nytta för andra typer av organisationer som 

arbetar med känsliga personuppgifter, vare sig de härleder till politik, religion, sexuell läggning eller 

någon annan faktor som omskrivs i GDPR:s nionde artikel. Extra stor nytta bör det kunna göra för 

organisationer som inte arbetat alls med dataskyddsförordningen, men även verksamheter som haft ett 

förberedelsearbete inför 25e maj bör kunna se detta arbete som en slags checklista för att stämma av 

att de tolkat kraven likadant som andra verksamheter. Kanske uppmärksammas även frågor och delar 

som inte kommit upp tidigare och kanske går det att urskilja möjliga lösningar på frågetecken som 

ännu inte klarnat. Viktigt är dock att komma ihåg att detta arbete inte bara är aktuellt såhär innan 

GDPR träder i kraft utan att det kommer gå att läsa och ta till sig även efter 25e maj. 

Informationssäkerhetsarbetet är en iterativ process som aldrig tar slut, varför det är viktigt att fortsätta 

arbeta med dataskyddsfrågor även framöver. 

Digitaliseringen har gjort att större delen av all information som en verksamhet hanterar är digital och 

ingenting verkar direkt tyda på att denna utveckling kommer komma att ändras. Det ligger därför i 

samhällets intresse att de människor som jobbar med digital information, exempelvis nätverks- och 

systemadministratörer, vet vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att en organisation skall uppnå 

hög nivå av informationssäkerhet. Denna studie har belyst problem som kan uppstå i arbetet med 

dataskyddsfrågor och även tagit upp alternativ på hur några av dessa problem kan lösas. 

8.7 Rekommendationer 

Utifrån rollen som nätverks- och systemadministratör går det att lämna ett antal rekommendationer för 

arbetet med GDPR. Oavsett storlek på verksamhet är det viktigt att göra en kartläggning av vilken 

information som finns och hur den hanteras idag. Detta bör göras med de kritiska ”GDPR-

glasögonen”, som en respondent i studien uttryckte det. Med andra ord bör organisationer ifrågasätta 

behandlingen som den ser ut idag och ha en vilja att ständigt förbättra det redan befintliga arbetet. 

Mängden data bör alltid strävas att hållas till ett minimum – delvis för att lagen kräver att alla 

uppgifter som lagras kan motiveras, men också för att bibehålla kontrollen över den data som finns. 

Alla rutiner och processer bör vara väldokumenterade och dessa dokument bör vara lättillgängliga för 

de som behöver komma åt dem. 



37 

 

Vad gäller de tekniska bitarna är centralisering en bra väg att gå för att upprätthålla kontroll över sin 

data. Flera förbund var inne på att de skulle sköta all personuppgiftshantering i ett enda ärendesystem 

istället för utspritt vilket kommer underlätta avsevärt när information skall ändras eller raderas. Även 

behörighetskontroller bör hanteras centraliserat, exempelvis genom Active Directory, så att 

systemadministratörer snabbt kan plocka bort, lägga till eller modifiera behörighetsprofiler och på så 

sätt ha full kontroll över vem som kommer åt exempelvis medlemsregister och annan känslig 

information.  

För kommunikationen skulle förbunden kunna kolla upp möjligheterna att ansluta sig till en digital 

brevlåda och sköta kommunikation med medlemmar och förtroendevalda därigenom. Inloggning till 

digitala brevlådor sköts via BankID och all data är krypterad, varför det kan ses som säkrare än både 

vanlig brevpost och e-mail.  

Ett system är inte säkrare än sin svagaste länk, och i många fall är det just användare som är den 

svagaste länken. Därför bör utbildning av personal prioriteras högt så de lär sig vilka risker de möter i 

sitt dagliga arbete och hur de bör arbeta för att minimera dessa. Som förbunden också nämnde behövs 

dessa utbildningar även på lokal nivå för att säkerställa att säkerheten håller i även dessa delar. 
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9 Framtida arbete 

Denna studie har undersökt hur svenska fackförbund ställer sig till, och arbetar med, 

dataskyddsförordningen. Framtida arbeten skulle exempelvis kunna innefatta en uppföljning när lagen 

väl har trätt i kraft och funnits ett tag. Blev det som förbunden tänkte sig? Fortsatte de arbetet även 

efter 25e maj eller stannade det upp då? 

Ett intressant arbete med väldigt tydlig koppling till just nätverks- och systemadministration skulle 

vara att titta närmre på de kommunikationsproblem som tydligt framkom i denna studie. Flera av 

förbunden nämnde att de skulle få svårt att hantera e-mail i framtiden och som nätverks- och 

systemadministratör finns det troligtvis mycket kunskap att bidra med kring detta för att ta fram 

lösningar och/eller rekommendationer. Detta skulle dessutom vara av nytta för långt fler än bara 

svenska fackförbund eftersom e-post är det vanligaste sättet för kommunikation mellan organisationer 

och privatpersoner idag. 

Ytterligare en sida av myntet skulle vara att, om möjligheten gavs, studera de system som 

fackförbunden använder och utvärdera dessa utifrån ett säkerhetsperspektiv. Förbund F nämnde att 

deras IT-system används av flera andra förbund och att leverantörerna av dessa har god insikt i vilka 

behov som finns. Det skulle därför vara intressant att kartlägga vad detta innebär i praktiken och hur 

systemleverantörerna gör för att exempelvis leva upp till kravet på Privacy by design. 

Vidare skulle det även vara intressant att studera samma urvalsgrupp som i denna studie fast 

utomlands - önskvärt skulle vara i ett land där facklig tillhörighet är mer kulturellt känsligt mot vad det 

är i Sverige. Eftersom lagen ser likadan ut oavsett EU-land bör GDPR-anpassningen se likadan ut i 

teorin. Frågan är dock hur det ser ut när man väl ser till verkligheten.  

Slutligen skulle ett annat meningsfullt arbete kunna vara att studera organisationer som arbetar med 

andra känsliga uppgifter än just facklig tillhörighet i sin kärnverksamhet. Exempelvis skulle en 

liknande studie som denna kunna göras hos politiska organisationer eller religiösa församlingar.  
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Bilaga A – Intervjuram 

Inledande frågor 

- Berätta om din bakgrund och din roll inom organisationen.  

- På vilket sätt är du involverad i GDPR-arbetet? 

Huvudintervju 

1a. Vilka konsekvenser tror ni att GDPR kommer ha på er organisation? Hur ser ni på dessa 

konsekvenser? 

1b. Hur mycket pengar och tid har ni uppskattningsvis investerat i ert GDPR-arbete? 

1c. Vilka krav från GDPR anser ni är svårast att leva upp till? 

1d. Hur ser ni på nivån av känslighet i de personuppgifter som ni lagrar? 

1e. Anser ni att ni möter hårdare krav på säkerhet om man jämför med exempelvis detaljhandeln? 

- Om ja, varför och på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 

1f. Hur uppfattar ni att era rutiner och ert sätt att arbeta har förändrats i och med GDPR? 

1g. Hur tänker ni kring sanktionsavgifterna som brott mot nya dataskyddsförordningen kommer 

innebära? 

1h. Omfattas ni av andra svenska lagar som påverkar GDPR-arbetet? 

 

2a. Har ni gjort några strukturella förändringar i och med GDPR? 

- Om ja, vilka? 

2b. Hur informeras de registrerade om datainsamlingen och hur garanterar ni att det finns en rättslig 

grund för behandlingen? 

- Är detta något som ni har förändrat i och med GDPR? 

2c. Hur hanterar ni rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet? 

- Inkluderar dessa säkerhetsåtgärder även backuper? 

2d. Har ni, eller kommer ni, utse ett dataskyddsombud? 

- Om nej, varför inte? 

2e. Hur upptäcks personuppgiftsincidenter och hur hanterar ni kravet på att dessa måste rapporteras 

inom 72 timmar? 

2f. Hur hanterar ni att missbruksregeln försvinner och att ostrukturerad data (exempelvis e-mail och 

Exceldokument) kommer inkluderas av personuppgiftsskydd? 

2g. Hur hanterar ni kravet på inbyggt dataskydd, eller privacy by design? 

- Om respondenten inte nämner det självmant: 

o Hur minimeras datamängden? 

o Hur begränsas åtkomsten till uppgifterna? (Rollbaserade accesskontroller?) 

o Hur skyddas uppgifterna? (Kryptering? Säkerhetskopiering? Pseudonymisering?)  

2h. Har ni några personuppgiftsbiträden? 

- Om ja, har ni uppdaterat era avtal med dem i och med GDPR? 
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Bilaga B – Svenska fackförbund 

Förbund Medlemsantal Storlekskategori 

Unionen 644000 Stor 

Transport 630000 Stor 

Kommunal 500000 Stor 

IF metall 325000 Stor 

Lärarförbundet 230000 Stor 

Vision 176000 Stor 

Handels 156000 Stor 

Sveriges Ingenjörer 142000 Stor 

Seko 121000 Stor 

Byggnads 114000 Stor 

Vårdförbundet 110000 Stor 

ST 95000 Stor 

Ledarna 92000 Stor 

Lärarnas riksförbund 90000 Stor 

Jusek 80000 Stor 

Akademikerförbundet SSR 65000 Stor 

Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch 50000 Stor 

Sveriges läkarförbund 46500 Stor 

Civilekonomerna 40000 Stor 

Hotell och restaurangfacket 38000 Medel 

Livs 34000 Medel 

Naturvetarna 32000 Medel 

Fastighets 30000 Medel 

Finansförbundet 28000 Medel 

Elektrikerna 24000 Medel 

DiK 22000 Medel 

Polisförbundet 20500 Medel 

SULF 20000 Medel 

Journalistförbundet 17000 Medel 

Pappers 16000 Medel 

Svenska Målareförbundet 15500 Medel 

SRAT 15000 Medel 

FTF 13000 Medel 

Officersförbundet 13000 Medel 

Fysioterapeuterna 12000 Medel 

Sveriges Arkitekter 12000 Medel 

Sveriges psykologförbund 10800 Medel 

Sveriges arbetsterapeuter 10200 Medel 

Brandmännens Riksförbund 9000 Liten 

Teaterförbundet 8300 Liten 

Sveriges Tandläkarförbund 7600 Liten 

Sveriges Farmaceuter 7000 Liten 

Sveriges Skolledarförbund 7000 Liten 

Sjöbefälsföreningen 6000 Liten 
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Säljarnas 5000 Liten 

Kyrka 5000 Liten 

Försvarsförbundet 4500 Liten 

Trafik & Järnväg 4000 Liten 

Sveriges Veterinärförbund 3200 Liten 

Reservofficerarna 3000 Liten 

Musikerförbundet 2600 Liten 

SFHL 2200 Liten 

Tull-kust 1900 Liten 

Symf 1800 Liten 

Svenska Hamnarbetarförbundet 1300 Liten 

SLF 1100 Liten 

Svensk lokförarförening 1000 Liten 

 


