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Summary 
The purpose of the work is to study how folk high schools in Sweden are handling General 

Data Protection Regulation (GDPR) and the focus has been on Privacy Impact Assessment 

(PIA). GDPR is mostly about strengthening personal privacy. PIA is a new requirement for 

organizations which are handling personal information. 

PIA is about preventing threats and vulnerabilities and about risk analyses. Both when it 

comes to security to systems where the personal information is stored but also about human 

factors. Earlier studies show that privacy impact assessment has been here for a long time but 

the privacy impact assessment regarding personal data has not been a requirement. This study 

showed that some of the folk high schools were familiar with the process, while some have 

never done that before. The study also shows that the knowledge of how the regulation is 

affecting folk high schools were improved after an educational webinar. 

The method that has been used for this work is an interview study which is based on 

interviewing key figures from folk high schools in Sweden. The respondents have mixed 

roles in the organizations, to get a wider picture. The folk high schools have been on various 

stages with implementing GDPR but shares similarities. 

To get an answer for the research question, the study was based on interviews with five key 

figures from four different folk high schools. The results were analysed based on a content 

analysis where the report aims to present an image of how the folk high schools are working 

with personal data, what changes have been made to meet the requirements for GDPR and 

privacy impact assessment but also what challenges exist when implementing them. The 

conclusion was that folk high schools are different when it comes to working with privacy 

impact assessment. Some are prioritizing it while some are not working with it at all. A 

certain answer to the question cannot be answered since there are differences between folk 

high schools. One reason for that is because folk high schools are optional, in difference of 

primary school and high schools, and often run by independent foundations. 

Keywords: GDPR, privacy impact assessment, personal privacy, folk high school, risk 

management  



 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur folkhögskolor i Sverige hanterar den nya 

dataskyddsförordningen (nedan nämnd som förordningen eller GDPR) och fokuset har legat 

på konsekvensbedömning avseende dataskydd. GDPR handlar till stor del om att stärka den 

personliga integriteten. Konsekvensbedömning avseende dataskydd är ett nytt krav för 

organisationer som hanterar personuppgifter. 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd handlar om att förebygga hot och sårbarheter 

samt att göra riskanalyser. Detta gäller säkerheten kring den tekniska biten såsom system där 

personuppgifter hanteras men även den mänskliga faktorn. Tidigare studier visar att 

konsekvensbedömning har funnits med länge men konsekvensbedömning för personuppgifter 

har inte tidigare varit ett krav. Den här studien visar att vissa folkhögskolor är familjära med 

processen medan vissa inte har utfört en konsekvensbedömning alls. Den här studien visar 

även att kunskaperna kring hur den nya förordningen påverkar folkhögskolor förbättrades 

efter ett utbildande webbinarium.   

Metoden som använts för denna studie är en intervjustudie som innefattar intervjuer med 

nyckelpersoner på folkhögskolor i Sverige där dessa har haft olika roller för att få en så bred 

bild som möjligt. Folkhögskolorna har varit på olika stadier i införandet av förordningen men 

även många likheter har presenterats.  

För att få fram svar på forskningsfrågan har intervjuer med fem nyckelpersoner på fyra olika 

folkhögskolor genomförts. Resultaten kommer att analyseras genom en innehållsanalys och 

genom analysen kommer rapporten kunna presentera en bild av hur folkhögskolor arbetar 

med personuppgifter, vilka förändringar kring arbetet som har uppkommit men också vilka 

utmaningar det finns att implementera GDPR och konsekvensbedömning. 

Sammanfattningsvis så kom det fram att folkhögskolor är olika i arbetet med 

konsekvensbedömning. Vissa folkhögskolor prioriterar det medan andra inte arbetar alls med 

det. Ett specifikt svar på hur folkhögskolor påverkas av GDPR och konsekvensbedömning 

kan inte ges sedan varje folkhögskola är olika varandra. Det kan bero på att folkhögskolor är 

frivilliga, till skillnad från grundskola och gymnasium och att folkhögskolor ofta drivs av 

fristående stiftelser. 

Nyckelord: GDPR, konsekvensbedömning, integritet, folkhögskolor, riskhantering. 
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1 Introduktion 
När en ny lag/förordning tillkommer och ersätter en annan lag kan nya krav tillkomma och 

andra försvinna eller ändras. GDPR kommer bland annat att ersätta den tidigare 

personuppgiftslagen och detta påverkar, på något sätt, alla organisationer som hanterar 

personuppgifter. Organisationer måste därför uppdatera sig om vad som gäller med den nya 

förordningen. 

För att få en förståelse för hur en typ av organisation arbetar med förändringar som GDPR för 

med sig ska intervjuer med nyckelpersoner utföras. Att intervjun kommer att ske med 

folkhögskolor är för att det är ett outforskat område och det glöms enkelt bort i mängden. 

Detta då det oftast är vanligare att förknippa ordet skola med exempelvis grundskola, 

gymnasium eller högskola/universitet. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) studerade 29 297 

personer på folkhögskola år 2016 och har legat stadigt på det antalet sedan år 2000 (SCB, 

2018). Det innebär att folkhögskolor i Sverige hanterar många personuppgifter totalt. 

Rapporten kommer att vara strukturerad på ett sådant sätt att den fortsätter med bakgrund, i 

avsnitt två, för att läsaren ska få en större inblick i ämnet i stort. Avsnitt tre består av 

problembakgrund där problem kring ämnet nämns och i vilket syfte som denna studie utförs 

och vilka frågor som det är tänkt att studien ska ge ett svar på. Avsnitt fyra består av metoden 

som har använts för att få fram ett resultat, som presenteras i avsnitt fem. Även validitetshot 

och etik diskuteras i avsnitt fyra. I avsnitt fem ingår även en sammanfattning av resultatet. 

Avsnitt sex består av analys av resultatet. Avsnitt sju är slutsats och här inkluderas svar på 

delfrågorna och forskningsfrågan och avslutas med förslag på framtida arbeten. Avsnitt åtta 

som innehåller en diskussion kring resultat och lite egna tankar och avslutas med förslag på 

framtida arbeten inom området i avsnitt nio. 

2 Bakgrund 
För att få en förståelse kring vad denna rapporten handlar om kommer detta kapitel att ta upp 

bakgrundsfakta gällande den nya förordningen och om det nya kravet med 

konsekvensbedömning. Det kommer även skrivas om informationssäkerhetsarbete, som en 

del av konsekvensbedömning och därmed riskhantering, vilket också är en del av 

informationssäkerhetsarbetet. Detta kapitel ligger till grund för att läsaren ska få en förståelse 

kring ämnet. 

2.1 Dataskyddsförordningen 

Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2017:39) träder den 25 maj 2018 en ny förordning 

i kraft som i stora drag handlar om hur integriteten hos individer ska stärkas. Detta innebär 

även att vid samma datum upphävs och ersätts direktivet 95/46/EG som funnits sedan 24 

oktober 1995. Upphävningen och ersättningen av det nya direktivet kommer att leda till högre 

krav hos organisationer och andra som hanterar personuppgifter. Datainspektionen (2017a) 

nämner att syftet med den nya förordningen är att få ett unisont och internationellt reglage 

inom EU av hantering av personuppgifter. Det vill säga att alla länder i EU har samma krav 

när det kommer till hantering av personuppgifter. Ett ytterligare syfte som nämns är att 

uppdatera det tidigare dataskyddsdirektivet från 1995 och därmed få en mer modern 

anpassning till det nya digitaliserade samhället. 
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Datainspektionen (2017b) nämner i en infograf angående enkla grunder i dataskydd att om 

regleringen av de nya kraven inte följs av organisationer kommer konsekvensen bli att en 

större sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro, alternativt fyra procent av den globala 

årsomsättningen, ska ersättas av organisationen. Det innebär att vissa organisationer har blivit 

mer medvetna kring hanteringen av personuppgifter och fått ett större intresse av detta på 

grund av den höga sanktionsavgiften. 

En personuppgift är en uppgift som går att härleda till en fysisk person och identifierar 

personen genom exempelvis personnummer eller namn. Vidare skiljs det i GDPR på 

”vanliga” och ”känsliga” personuppgifter där känsliga uppgifter är en beskrivande form av 

individen och här ingår ”ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa eller sexualliv” (PUL 

1998:204, §13). De känsliga personuppgifterna är vanligtvis förbjudna att hantera men med 

varje regel finns det undantag och sker detta måste skyddet för personuppgifterna vara större. 

Undantaget då känsliga personuppgifter får hanteras gäller om uttryckligt samtycke har givits. 

Nytt för GDPR är att även genetiska uppgifter vilka kan uppkomma vid DNA-analys och 

biometriska uppgifter såsom fingeravtryck (Datainspektionen, 2017b). 

2.1.1 Hantering av personuppgift 

Med GDPR kommer förändringar kring hur personuppgifter ska samlas in och hanteras men 

mycket är fortfarande oförändrat i jämförelse med PUL. Samtycke; ett krav, som till viss del 

finns med i dagens läge, kommer stärkas då det med GDPR måste finnas ett explicit samtycke 

efter information om syftet med behandlingen av uppgifterna har getts till den registrerade 

(Datainspektionen, 2017c). Den registrerade har, enligt artikel 13 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (2016/679), rätt till information angående vad ändamålen för behandling av 

personuppgifter är, vilka som får tillgång till dessa samt vilka rättigheter som den registrerade 

har. Exempelvis under vilken tidsram som uppgifterna kommer sparas och att den registrerade 

har möjlighet att begära att få ut informationen och att rätta till eller alternativt radera 

personuppgifter. Värt att nämna är att den registrerade kan få ut ett skadestånd om 

hanteringen av dess personuppgifter har medfört lidande eller gjort skada på den personliga 

integriteten (Datainspektionen, 2017d).  

2.1.2 Rätt till rättelse och radering  

Det är den registrerades uppgift att se till att informationen som lämnas är korrekt. Det finns 

även rättigheter som säger att ändringar, som är relevanta till ändamålet, får göras av den 

registrerade. Det innebär även att de ändringar som har gjorts meddelas de som har tagit emot 

uppgifterna från organisationen som samlade in dessa (Datainspektionen, 2017e). 

Vid vissa tillfällen krävs radering av uppgifter. Det presenteras, i artikel 17 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679), att exempel på tillfällen är då 

personuppgifterna hanterats på olagligt sätt, om de inte är nödvändiga för det ursprungliga 

syftet. Eller om den registrerade återkallar det tidigare samtycket, utan att användningen av 

personuppgiften slutar. 
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2.1.3 Personuppgiftsansvarig 

Det finns ansvariga för hantering av personuppgifter. Det kan vara ett aktiebolag, stiftelse och 

fysiska personer (Datainspektionen, 2017f). Den har det slutgiltiga ansvaret som inte kan 

överlåtas till någon annan. Personuppgiftsansvarig är den person som samlar in information 

för att behandla dem för egen räkning (Jansson & Norin, 2018). Personuppgiftsansvarig har, 

enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) till uppgift att 

genomföra säkerhetsbehandlingar och åtgärder när det gäller hanteringen av personuppgifter 

och se till så att kraven för GDPR följs. Då gäller både tekniska och organisatoriska lösningar. 

De ansvarar till exempel för att organisationen följer kraven för konsekvensbedömning 

avseende dataskydd. Det finns de tillfällen då två personuppgiftsansvariga arbetar 

tillsammans för en organisation och det är då viktigt att fastställa vilket ansvar som faller på 

vem.  

2.1.4 Personuppgiftsbiträde 

Under personuppgiftsansvarige kan det finnas ett personuppgiftsbiträde och dennes 

arbetsuppgift är att hjälpa ansvarige med att behandla personuppgifter. Biträdet kan vara en 

offentlig myndighet eller en fysisk person och det krävs att den personuppgiftsansvarige ser 

till att personuppgiftsbiträdet har nog med resurser för att se till att kraven för GDPR 

säkerhetsställs. Trots att denne är biträdande så kan denne hållas ansvarig och få betala både 

sanktionsavgift och skadestånd. Personuppgiftsbiträdet får inte ta några egna initiativ som inte 

har godkänts att personuppgiftsansvarig. Till exempel använda personuppgifter på ett nytt sätt 

eller anlita någon annan att ta hand om uppgiften (Datainspektionen, 2017g). 

2.1.5 Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets uppgift är att se till så att organisationen följer GDPR. Det innebär att 

dataskyddsombudet utför kontroller och tillgodoser organisationen med information om hur 

hanteringen av personuppgifter kan gå till (Datainspektionen 2017h). Det vill säga att denna 

övervakar hur organisationen samlar in och behandlar personuppgifter, att organisationen 

följer styrdokument och bestämmelser men även ger råd om hur detta kan skötas. 

Konsekvensbedömningar är något som dataskyddsombudet ska informera organisationen om. 

Denne har även till uppgift att vara en mellanhand mellan organisationen och 

Datainspektionen. Ett dataskyddsombud är ett krav för offentliga organ som myndigheter och 

folkvalda församlingar. Det är även ett krav för verksamheter som har fokus på regelbundna, 

systematiska och i stor omfattning övervakning av privatpersoner och om känsliga uppgifter 

behandlas eller brottsuppgifter behandlas i stor omfattning (Datainspektionen, 2017i). En 

folkhögskola är en organisation och inte ett offentligt organ och påverkas därför inte av kravet 

med att ha ett dataskyddsombud. Dock rekommenderar Datainspektionen (2017i) att en sådan 

finns, trots att kravet inte finns, för att skapa ordning och reda inom organisationen. Enligt 

Datainspektionen (2017i) kan inte dataskyddsombudet ställas ansvarig. 

2.2 Personuppgiftsincidenter 

Vid incidenter då till exempel personuppgifter stjäls, vid brott mot sekretess eller 

tystnadsplikt, vilka kan innebära en risk mot människors friheter och rättigheter, har de 

inblandade rätt att bli informerade att det har skett. Därför är det, enligt Datainspektionen 

(2017i), viktigt för organisationen att ha resurser nog att upptäcka incidenter och utreda vad 
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som har hänt. Organisationen har en skyldighet att rapportera om det sker. En incident som 

inte rapporteras, inom 72 timmar, kan innebära en sanktionsavgift för organisationen. Det 

juridiska ansvaret ligger hos personuppgiftsansvarig och för att detta ska fungera måste 

personuppgiftsbiträdet informera personuppgiftsansvarig om något skulle hända. 

2.3 Informationssäkerhet 

 

Figur 1- Informationssäkerhetsmodellen (Åhlfeldt, et al., 2007; SIS, 2015) 

Informationssäkerhet definieras som ”bevarande av konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet av information” (SIS, 2015) som även illustreras i figur 1 ovan. Konfidentialitet 

handlar om att förhindra att personuppgifter görs tillgänglig för obehöriga. Riktighet att 

uppgifterna inte på något sätt förändras och tillgänglighet att uppgiften ska kunna användas i 

den utsträckning som är förväntad och under önskad tid (MSB, 2016). 

Informationssäkerhetsarbetet är av medveten och proaktiv art, vilket betyder att det ständigt 

ligger i fokus hos organisationerna. För detta arbete finns stöd i ett metodstöd som baseras på 

en standard som kallas ISO/IEC 27000-serien och då speciellt 27001 LIS.  

2.3.1 Metodstöd 

Metodstödet 27001 LIS är utvecklat av MSB och fokuseras mot alla organisationer som 

arbetar med informationssäkerhet (Informationssäkerhet.se, 2018a). Det handlar i stora drag 

om att ge ett stöd i hur informationssäkerhetsarbetet kan skötas. I denna metod ingår 

identifiering, analys, utformning, användning och uppföljning. 

Vid identifiering och analys skapas och sammanfattas en bild på hur verksamheten ser ut i 

dagsläget, vilka krav som finns, både inifrån och utifrån organisationen, vilka risker som 

existerar samt hur det går att skydda sig mot dessa (informationssäkerhet.se, 2018b). 

Informationen som har tagits fram i detta steg används sedan i nästa steg som är utformning, 

Vilket finns för att på ett systematiskt sätt kunna fortsätta informationssäkerhetsarbetet. Det 

genom att bestämma vilka roller som ska arbeta med informationssäkerheten, vilka mål som 

det ska arbetas mot och sedan skapa styrdokument som består av långsiktiga och strategiska 
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mål och där val av säkerhetsåtgärder ska finnas med. I detta steg hanteras även de kortsiktiga 

målen i en handlingsplan (informationssäkerhet.se, 2018c). Sedan vid användningen ska 

utformningen implementeras, det vill säga genomföra och efterleva de mål som vid 

utformningen togs fram. Det är även viktigt att poängtera att nya händelser kan uppkomma i 

alla stegen och att dessa kan behöva hanteras även i detta steg. Här läggs även fokus på att 

föra informationen vidare till organisationens alla hörn och att utbilda för att öka 

medvetenheten kring det valda informationssäkerhetsarbetet i organisationen 

(informationssäkerhet.se, 2018d). Informationssäkerhetsarbetets sista steg är uppföljning som 

går ut på att utvärdera om arbetet som har utförts har varit relevant för organisationen, om 

arbetet har varit tillräckligt och gett önskat resultat (informationssäkerhet.se, 2018e). 

En del av informationssäkerhetsarbetet är att utföra en konsekvensbedömning avseende 

dataskydd vilket även är ett nytt krav med GDPR.  

2.3.2 Konsekvensbedömning 

Ett krav som inte funnits med tidigare, men som med GDPR blir aktuellt, är 

konsekvensbedömning avseende dataskydd. Dataskydd är skydd av personuppgifter i det här 

fallet. Konsekvensbedömning avseende dataskydd inkluderar hotbilds-, risk- och 

sårbarhetsanalys och är en nyhet med den nya förordningen. Det nämns i avsnitt 1 i EU-

parlamentets och rådets förordning (2016/679) att syftet med en konsekvensbedömning är att 

få en uppfattning om vilka integritetsrisker som kan finnas i en behandling av 

personuppgifter. Konsekvensbedömning ska genomföras till exempel om en behandling av 

personuppgift som, på något sätt, kan äventyra säkerheten och leda till höga risker för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Exempel på höga risker är att informationen hamnar hos 

tredje part eller att personuppgifterna används för kommersiellt bruk. Konsekvensbedömning 

ska implementeras vid automatisk behandling, inbegripet profilering och vid beslut som kan 

ha rättsliga följder för personen. Det ska även implementeras då rättsliga fall hanteras och vid 

övervakning av allmän plats. Automatisk behandling baseras inte på mänsklig medverkan och 

kan vara till exempel avslag på kreditansökan eller ansökan till ett jobb via e-rekrytering 

(Datainspektionen, 2017j). Datainspektionen (2017j) nämner att profilering är då ”uppgifterna 

används för att bedöma vissa personliga egenskaper”. Artikel 29-arbetsgruppen (2017) 

nämner i sina riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd, att en 

konsekvensbedömning krävs om en organisation hanterar känsliga uppgifter som till exempel 

politiska åsikter, hälsa och etniskt ursprung. 

När en bedömning görs finns det, enligt förordningen (2016/679), en beskrivning på de 

minsta krav som bedömningen ska innehålla. Det ska innehålla en beskrivning på hur 

behandlingen av personuppgifter ska gå till och syftet med behandlingen. Vad som bedöms 

vara behovet och storleken hos behandlingen i förhållande till syftet. Det är av betydelse att 

bedömningen sker med tanke på riskerna som kan påverka personens rättigheter och friheter. 

Behandlingen ska även innehålla planer på hur riskerna ska hanteras och vilka skyddsåtgärder 

och säkerhetsrutiner som finns för att skydda personuppgifterna. Allt detta för att, på något 

sätt, visa att förordningen följs. Konsekvensbedömning ska inte utföras enstaka gånger utan 

ska kontinuerligt underhållas för att uppmärksamma integriteten.  
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Det är inte alltid som en konsekvensbedömning är nödvändig. Exempelvis om en liknande 

konsekvensbedömning redan gjorts tidigare eller om behandlingen av personuppgifter 

sannolikt inte leder till en högre risk. Det bör, för att säkerställa om konsekvensbedömningen 

är överflödig eller inte, motiveras varför en konsekvensbedömning inte uträttas. 

Datainspektionen (2017k) nämner att en konsekvensbedömning bör utföras vid osäkerhet. 

2.3.3 Riskhantering 

Risk definieras som en ”kombination av sannolikheten för att ett givet hot realiseras och 

därmed uppkommande skadekostnad” (SIS, 2013). Det innebär att risk baseras på 

sannolikheten att något sker. Nedan förklaras hur en riskanalys kan utföras och vad det 

innebär. 

Riskhantering är en del av konsekvensbedömning och handlar om att det, inom 

organisationen, görs en bedömning på vilka värden tillgångarna har, vilken påverkan de 

eventuella hoten skulle ge, vad kostnaderna för skyddet av tillgångarna skulle bli och allt 

detta baseras på hur stor risken mot tillgångarna är (Pfleeger, Pfleeger & Marguiles, 2015). 

Tillgångarna när det kommer till GDPR är individers personuppgifter. Tillgång är enligt SIS 

(2015) ”allt som är av värde för organisationen” men med tanke på det nya kravet så är en 

personuppgift som en tillgång då kostnaderna vid oförsiktig hantering av personuppgifter kan 

leda till en större sanktionsavgift.  

Riskhantering är en större process, bestående av olika aktiviteter där kommunikation, 

etablering av miljö; både intern och extern, riskbedömning, riskanalys, riskutvärdering, 

riskbearbetning och utvärdering ingår (SIS, 2006). Första aktiviteten, som är kommunikation, 

handlar om att ingen ska arbeta ensam när det kommer till riskhantering, som enligt SIS 

(2006), att synpunkter från olika expertgrupper gemensamt sätter standard för krav och ta 

hänsyn till intressenters krav och förväntningar. Detta för att fortsättningen av hanteringen ska 

blir rätt. 

Etablering av miljö handlar om att skapa en miljö där tillgångar och resurser identifieras både 

utifrån sett och inom organisationen. Utifrån sett anpassar organisationen sig och upprätthåller 

relation mellan organisationen och externa intressenter såsom styrelse, kunder, och 

konkurrenter men den interna miljön är också viktig. Inom organisationen handlar det om att 

”identifiera kultur, struktur(er), organisation(er), processer, tillgångar som kapital etc.” (SIS, 

2006).  

I riskbedömningen sedan så ingår enligt SIS (2006) både riskanalys och riskutvärdering. Vid 

en riskanalys ingår det att identifiera och analysera risker. Vid identifiering gäller det att 

identifiera och undersöka vilka risker som finns i dagsläget och vilka risker som kan 

uppkomma. Detta görs för att undersöka kring värdet att hantera riskerna. Vid analysen 

handlar det om att förstå vilken nivå riskerna ligger på och hur risken fungerar. Här börjar det 

fattas grundläggande beslut till huruvida risken ska behandlas. Vid riskbedömning kan till 

exempel en riskmatris användas, där en värdering av sannolikheten och konsekvensen för en 

risk ger ett riskvärde. Förslag på en sådan mall illustreras med figur 2 nedan. 
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Figur 2- Riskmatris (SLU, 2014, s.5) 

Riskutvärdering handlar om att värdera riskerna och välja vilka risker som ska hanteras. Här 

fastställs vilka risker som ska hanteras, det vill säga reduceras eller elimineras. Alla risker 

behöver nödvändigtvis inte hanteras. Dessa risker som inte hanteras försvinner inte alltid och 

kan i framtiden komma att bli aktuella. Därför bör de fortsättningsvis övervakas och 

utvärderas (SIS, 2006). 

Vid riskbehandlingen fokuseras det och undersöks hur riskerna ska hanteras. Vid hantering av 

risker finns olika strategier. Exempel på dessa sätt är att undvika risken, överföra den till 

andra, lindra risken eller acceptera den (Flanagan, Jewell & Johansson, 2007). Varje 

organisation har olika tillvägagångsätt när det kommer till riskhantering, då alla 

organisationer inte arbetar efter samma mål. Risker undviks ofta om de är för stora och 

organisationen anser att de inte har tillräckligt med resurser för att lösa problemet. Överföring 

av risker sker ofta om organisationen anser sig underlägsna någon annan part att lösa 

problemet samt att organisationen inte anser sig själva kunna hantera risken (Flanagan et al., 

2007). Lindring av risken handlar om att reducera risken och göra den eventuella 

konsekvensen av risken mindre, det inkluderar vanligtvis mindre förändringar som är möjliga 

att genomföra (Flanagan et al., 2007). Ett annat alternativ är att acceptera risken och det 

betyder vanligtvis att organisationen anser risken vara för obetydlig och inte ha tillräckligt 

stora konsekvenser (Flanagan et al., 2007). 

2.4 Relaterat arbete 

Tikkinen-Piri, Rohunen och Markkula (2018) uppmärksammar hur krav för GDPR kommer 

påverka organisationer som hanterar personuppgifter på det praktiska planet. De tar även upp 
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tekniskt skydd av ”privacy”, strategier för organisationer och utveckling av policys. Denna 

studie tar upp att organisationer bör se till strategier, informationssystem och dokumentera för 

att säkerhetsställa att GDPR följs. Till att börja visar studien att organisationer bör ta reda på 

fakta om GDPR för att kunna, på ett effektivt sätt, utföra dessa förändringar. Det nämns att 

det inte finns någon färdig manual och att det komplicerar införandet av GDPR hos 

organisationer. Studien tas det upp vad organisationer ska tänka på när de implementerar 

GDPR genom att författarna listar upp 12 nya aspekter som bör betänkas. 

Wheatley, Maillart och Sornette (2016) nämner, i sin studie, att effekten av en ökande 

hantering av personuppgifter blir en extrem risk för till exempel identitetsstölder. Detta på 

grund av att attackytan på systemet blir större och större i och med att data behöver lagras i 

större mängder och på fler platser och därmed svårare att undvika. Författarna till studien 

påpekar att större organisationer är mer attraktiva för en attack. I diskussionen nämns det att 

identitetsstölder är en av de mest kostsamma cyber-händelser för både användare och 

organisationer när det kommer till informationssäkerhet. Det framkommer att de som arbetar 

med till exempel policys och organisationer som arbetar med att värdera och hantera risker 

påverkas stort av sådana händelser, till exempel försäkringsbolag. 

Statens offentliga utredning har tagit fram hur den nya förordningen kommer att påverka, 

bland annat, folkhögskolor (SOU 2017:49). Här står det om hur folkhögskolor ska samla in 

personuppgifter och enligt vilken lag som bestämmelserna följer under.  

Denna studie har fått den mesta av inspirationen av ett tidigare examensarbete skriven av 

Rännare (2017). Det examensarbetet bestod av att undersöka hur en organisation jobbar med 

förändringar som GDPR för med sig, med ett fokus på ”privacy by design” med hjälp av en 

fallstudie. I resultatet visas det att organisationen påverkas stort av GDPR och att det återstår 

utmaningar. Organisationen hade påbörjat arbetet vid det tillfället som studien tog plats.   

3 Problembakgrund 
Problembakgrunden är själva kärnan i studien och det är här som frågeställningen kommer tas 

upp. Detta kapitel kommer även att ta upp delfrågor och delmoment som krävs för att 

frågeställningen ska kunna besvaras. Även vilka som har valts till att medverka i studien men 

också en motivering till varför det finns ett intresse att undersöka kring och få svar på 

frågeställningen och vilka förväntningar som finns på resultatet. 

Syftet med denna studien är att undersöka hur GDPR och konsekvensbedömning avseende 

dataskydd påverkar folkhögskolor i Sverige. För att göra detta kommer det undersökas vilka 

krav som ställs på anställda och med vilka förberedelser folkhögskolorna har haft för att möta 

de krav som krävs för att uppfylla kraven med GDPR. Något som är intressant är att 

undersöka kring hur folkhögskolor, idag, hanterar personuppgifter och hur detta kan påverkas 

i samband med den nya förordningen. Men också att undersöka hur arbetet kring hur 

konsekvensbedömning av dataskydd har ändrats i och med den nya förordningen. Det sista 

som är intressant att undersöka är vilka praktiska utmaningar som GDPR och 

konsekvensbedömning avseende dataskydd kan innebära.  
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Enligt en undersökning av International Data Corporation (IDC) (2018) framkommer det att 

29 % av småföretagen i Europa har börjat förbereda sig för GDPR medan för medelstora 

företag ligger denna siffra på 41%. Detta stödjs av en annan undersökning utförd av Visma 

(2018). Båda siffrorna är oroväckande små med tanke på att undersökningen skedde i januari 

2018 och att det då var ungefär fem månader kvar tills förordningen trädde i kraft. IDC (2018) 

nämner även att stora företag är mer effektiva när det kommer till att implementera GDPR än 

små företag. Det nämns även att de nordiska länderna är mest effektiva och implementerar 

GDPR i snabbare takt än andra västeuropeiska länder. 

Det är väldigt svårt att hitta siffror som relaterar till hur organisationer ser på 

konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det är ett uttryck som har funnits med i flera år, 

det enda är att från och med 25 maj 2018 så kommer det att vara ett krav för vissa 

organisationer. Även fast detta krav inte påverkar just din organisation så kan det, enligt 

Dataskyddsförordningen (2017l), ge organisationen en förståelse för vilka konsekvenser som 

kan finnas med vid hantering av personuppgifter. Enligt Clarke (2009) är det mer vanligt för 

organisationer att undersöka kring behovet att göra en konsekvensbedömning än att göra en 

för varje behandling av personuppgifter.  

Systemadministratörens arbete är mycket varierat och här ingår allt från hantering och 

administrering av servrar och system till riskhantering och säkerhetsarbete (Limoncelli, 

Hogan & Chalup, 2007). Inom riskhantering och säkerhetsarbete ingår det att göra 

riskanalyser, se till så att system är uppdaterade och säkerheten. Men också att skriva policys, 

utbilda anställda och att lösa eventuella problem som skulle kunna uppkomma. Att lösa 

eventuella problem som skulle kunna uppkomma kopplar till konsekvensbedömningsarbetet.  

3.1 Frågeställning 

Frågeställningen för denna undersökning är följande: 

På vilket sätt påverkas folkhögskolor av införandet av GDPR och dess krav på 

konsekvensbedömning avseende dataskydd? 

Avsikten är att undersöka på vilket sätt folkhögskolor påverkas av GDPR och 

konsekvensbedömning och för att kunna svara på den forskningsfrågan har tre delfrågor tagits 

fram. 

3.2 Delfrågor 

Följande delfrågor har konstruerats fram för att kunna besvara huvudfrågan. 

• Hur hanterar folkhögskolor personuppgifter? 

• Hur arbetar folkhögskolor med att möta GDPR och det nya kravet för 

konsekvensbedömning avseende dataskydd som kommer med GDPR? 

• Vilka praktiska utmaningar kan GDPR och dess krav på konsekvensbedömning 

avseende dataskydd innebära för folkhögskolor? 
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3.3 Motivering till studien 

Eftersom GDPR inte har implementerats ännu så finns många frågetecken kring huruvida 

organisationer kommer klara av att möta de nya kraven då det är en stor omställning. 

Organisationer som hanterar personuppgifter blir i och med förordningen skyldiga att arbeta 

aktivt med säkerheten kring hanteringen. Konsekvensbedömning avseende dataskyddsombud 

är inte alltid ett krav men det är fördelaktigt att det undersöks om det behövs eller inte innan 

det beslutas om en konsekvensbedömning ska utföras. Därför är det av vikt att organisationen 

förstår vad kravet innebär och om det gäller specifika fall. Denna studie kan fungera som ett 

underlag för detta. Speciellt då för andra folkhögskolor som hanterar liknande data som de 

respondenter som deltagit i denna studie. 

GDPR är något nytt sedan knappt ett år tillbaka och därför har lite forskning skett inom 

området men det är även mycket som saknas. Forskning inom konsekvensbedömning har 

därmed inte skett än och därför anses denna studie bidra till både forskning nu och i 

framtiden. Detta medför att arbetet kring hur just folkhögskolor bör hantera det nya kravet, 

både hela GDPR och just konsekvensbedömning.  

3.4 Avgränsning 

Då målet med denna studie är att ta reda på hur anställda och ansvariga på folkhögskolor som 

arbetar med det nya kravet ska intervjuer hållas på fyra olika folkhögskolor. Anledningen till 

att det är fyra folkhögskolor som intervjuas är att det var de som svarade att de kunde ställa 

upp. Till dessa intervjuer kommer ett visst upplägg av frågor finnas med, både av öppna och 

stängda frågor. Då tidsramen inte är så stor har avgränsning gjorts till att endast undersöka 

konsekvensbedömningskravet från GDPR i detalj. GDPR är en ny lag som ännu inte har trätt i 

kraft men med tanke på att konsekvensbedömningen är ett nytt krav så kan det finnas 

organisationer som inte tidigare har arbetat med detta så mycket som de måste göra i 

framtiden och därför är det ett intressant område att undersöka. 

3.5 Förväntade resultat 

Då mail skickades ut till olika folkhögskolor var det några som gav positivt svar till att 

medverka i undersökningen medan andra svarade att de inte var i fas med planeringen och 

därmed inte kunde medverka. Det indikerar att de ännu inte är redo för den nya förordningen. 

De som gav positivt svar kan inte förutses hur långt de har kommit i framtagningen av nya 

rutiner och så vidare. Med tanke på de sanktionsavgifter som medförs av GDPR så bör 

folkhögskolor och andra organisationer ha gjort ändringar i sin hantering av personuppgifter 

eller i alla fall sett över rutiner för detta.  

När det kommer till arbetet med konsekvensbedömningar är hypotesen att folkhögskolor i 

dagsläget inte hanterar detta och vad det beror på kan till exempel vara att en folkhögskola är 

liten och är statligt bekostade, det vill säga att deras budget inte är tillräckligt stor för att ett 

fokus på konsekvensbedömning kan läggas. Detta också i och med att konsekvensbedömning 

inte alltid är ett krav och att folkhögskolorna inte påverkas av det. 
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4 Metod 
Målet med studien är att undersöka huruvida folkhögskolor har arbetat för att möta det nya 

målet för konsekvensbedömning. Flera olika metoder för att göra detta finns och därför görs 

en jämförelse mellan dessa för att välja ut den mest lämpade. Fortsättningsvis i detta kapitel 

kommer val av metod och diskussion kring detta redovisas. 

4.1 Delsteg 

För att kunna svara på frågeställningen ska några steg genomföras och dessa kommer mer 

beskrivna nedan. 

Steg 1: Första steget för att kunna svara på frågan är att studera bakgrunden för att få en bättre 

förståelse för ämnen som rör området GDPR och konsekvensbedömning. Detta sker 

kontinuerligt under studiens gång och finns med under skapandet av bakgrundsdelen kring 

rapporten men även hur metoden, intervjuerna och analysen går till. 

Steg 2: Intervjun ska bestå av ett frågeformulär (se bilaga A) där jag ställer frågorna som finns 

med till respondenten. Intervjun kommer ske på plats på folkhögskolan alternativt via telefon 

med de som arbetar med konsekvensbedömning och GDPR. 

Steg 3: Tredje delen är att intervjua nyckelpersoner och därmed samla in den kvalitativa data 

som senare ska användas vid analysfasen. 

Steg 4: Transkribering av de inspelade intervjuerna. 

Steg 5: Sista delen är att sammanställa och analysera den data som har inkommit vid 

intervjuerna. 

4.2 Val av metod 

Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell (2008) är planering av studien en viktig del för 

att en studie ska nå framgång. Det är av stor vikt att studien är systematisk och logisk då en 

studie består av flera steg. Det vill säga, insamling av data, förslag på förväntade resultat, som 

nämndes i föregående kapitel, prövning på om det förväntade resultatet blev slutgiltigt, 

tolkning av det slutgiltiga resultatet och en sammanfattning på det hela. 

4.3 Insamling av data 

Vid insamling av data finns det två metoder och dessa är en kvalitativ och en kvantitativ 

metod. Vid en kvantitativ undersökning används data som går att jämföra med varandra som 

till exempel statistik och besvarar hur någonting fungerar medan kvalitativa data används för 

att få en genomgående förståelse för varför det är på ett visst sätt inom till exempel ett område 

(Berndtsson, et al., 2008). Då syftet med studien är att undersöka hur folkhögskolorna har 

påverkats av GDPR och konsekvensbedömningsarbetet kommer en kvalitativ metod att 

användas. Den kvalitativa undersökningen kommer genomföras i form av kvalitativa 

intervjuer med personer som har arbetat med GDPR på folkhögskolor i Sverige. 
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4.3.1 Litteraturgranskning 

För att förstå vad GDPR och konsekvensbedömning är så har en granskning av ämnet 

förekommit. Detta har skett kontinuerligt under studiens gång. Källor som har använts har 

varit lagtexten för GDPR, datainspektionens tolkningar och av källor från databaser som 

exempelvis Springer och DiVA. Ord som ”GDPR”, ”konsekvensbedömning”, ”Privacy 

Impact Assessment” och ”risk management” har använts för att hitta källor relevanta till 

ämnet. Förutom ämnet i fråga så har litteraturgranskning kring hur en intervju, på bästa sätt 

för denna studie, ska gå till och vad som ska tänkas på då intervjun sker och etik kring detta. 

4.3.2 Intervjustudie 

Intervjuer fungerar bra som metod då, enligt Wohlin et al. (2012) det ger en högre 

svarsfrekvens. Det ger en chans för respondenten att få förklarat för sig vad frågan innebär 

och därmed minskar risken att respondenten misstolkar eller inte förstår frågan och svarar 

”vet inte” eller liknande. Det passar sig väldigt bra för denna studie då tidsramen för den är 

väldigt begränsad och att få svar direkt, som lättare fås genom intervju, påverkar studien på 

ett positivt sätt. Vid en intervju ställs, enligt Wohlin et al. (2012), en följd av frågor som 

ämnar att svara på de delfrågor som konstruerats för att få svar på huvudfrågan i denna 

rapport. En nackdel som kan komma med intervjuer är att det är tidskrävande. Aspekten av 

tidskrävande har delvis lösts på det sättet att intervjuerna kommer att ske per telefon. Det för 

att minska tiden som det skulle ta att resa till varje deltagande folkhögskola. Vid en intervju 

som sker ansikte mot ansikte så är det inte bara orden som spelar roll. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) så kan kroppsspråket påverka den som intervjuar och den som intervjuar är 

inte alltid medveten om detta. Det ses inte som ett problem vid de intervjuer som har utförts 

för att frågorna inte har något med utseende att göra. Det vill säga att intervjun inte handlar 

om hur respondenten ser ut utan mer om vad denne känner. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) består ungefär 90 % av det som människor säger av icke-verbal kommunikation och 

förmedlas därmed genom, till exempel, gester. Det blir en nackdel med en intervju via telefon 

då detta medför att den som intervjuar inte kan se respondenten och dess kroppsspråk. Det är, 

enligt Kvale och Brinkmann (2014), enklare att ljuga med ord än med kroppsspråk men med 

tanke på tidsbrist och att folkhögskolorna har legat i hela Sverige har gjort det svårt att resa 

till varje folkhögskola och gjort intervjun på det sättet. En av intervjuerna kommer däremot 

att utföras på plats på folkhögskolan. Intervjuerna kommer spelas in med hjälp av en diktafon 

för att kunna dokumentera svaren som respondenten ger på de olika frågorna, vilket 

rekommenderas av Wohlin et al. (2012), för att få med alla detaljer och exakta uttryck som 

ges. Att spela in intervjuer ger intervjuaren en chans att vara mer aktiv i lyssnandet då ingen 

tid går åt att föra anteckningar. Det ger även en möjlighet till att rätt följdfrågor ställs (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Det är, enligt Kvale och Brinkmann (2014), viktigt att i början av en 

intervju ge respondenten en inblick i vad intervjun kommer att handla om och om det finns 

några frågor innan intervjun tar fart. Innan intervjun avslutas kan den som intervjuar ställa en 

fråga om respondenten har något mer att tillägga för att avrunda det hela. Detta ger 

respondenten en möjlighet att själv ställa frågor om studiens syfte eller komma med egna 

synpunkter som inte har inkluderats i tidigare frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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4.3.3 Frågekonstruktion 

Innan intervjun startar är det viktigt som intervjuare att förklara för respondenten om dess 

rättigheter och vad intervjun kommer att användas till (Wohlin, et al., 2012). Enligt Runeson 

& Höst (2008) är det av vikt att respondentens samtycke till medverkan i studien ska ges 

explicit. Frågorna som ställs till respondenten kommer att vara uppbygda på ett semi-

strukturerat sätt. Vilket innebär att intervjun kommer bestå av en blandning av öppna och 

stängda frågor. Detta innebär, enligt Wohlin et al. (2012), att frågorna som ställs baseras på 

hur intervjun artar sig, det vill säga hur respondenten svarar. Eftersom vissa frågor är stängda, 

det vill säga med svar som inkluderar ja och nej så kommer resultatet bli att det förekommer 

element av kvantitativ natur men med ett fokus på det kvalitativa. Frågorna bör vara 

konstruerade på ett kort och enkelt sätt för att respondenten ska förstå vad som efterfrågas 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjufrågor kan vara av olika arter, som nämns av Kvale och 

Brinkmann (2014), men de som framförallt kommer att användas i denna studie är inledande 

frågor, uppföljningsfrågor, tolkande frågor men också tystnad. Inledande frågor används för 

att sedan kunna ställa uppföljningsfrågor och tolkande frågor. Uppföljningsfrågor används för 

att få en djupare förståelse för svaren som respondenten gav vid inledande frågor men här kan 

även medhållande nickar och pauser uppmuntra en fortsättning på frågor. De tolkande 

frågorna används för att intervjuaren och respondenten ska få en uppfattning om vad 

respondenten egentligen menade. Tystnad används för att intervjun inte ska likna ett 

korsförhör och för att respondenten själv ska kunna få möjlighet att utveckla sina svar utan att 

ytterligare frågor ställs (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.3.4 Transkribering 

Transkribering är ett sätt att återkoppla de exakta ord som har sagts under intervjun. Den ska, 

enligt Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi (2011), skrivas ut ord för ord 

och ligga till grund för analys och för att utgöra en grund till resultatet av denna rapport. 

Enligt Transkribera mera (2018) är en nackdel med transkribering att det är tidskrävande men 

det finns även fördelar och exempel är att den som intervjuar kan vara mer delaktig i samtalet 

då inga anteckningar förs. Detta skapar en mer avslappnad miljö och även ett bättre 

samtalsinnehåll och fler passande följdfrågor kan ställas. Det blir speciellt bra för en 

intervjuare som kanske gör det för första gången eller inte har gjort det så många gånger 

tidigare. Eftersom respondenten och folkhögskolan ska vara anonyma kommer inte några 

namn eller personliga pronomen som ”hon” och ”han” till exempel, att tas med i 

transkriberingen, just för att behovet av att det inkluderas inte finns. Ord som upprepas och 

hummanden kommer för enkelhetens skull att exkluderas i transkriptet. 

4.4 Prövning på om det förväntade resultatet blev slutgiltigt 

För att ta reda på om det förväntade resultaten blev samma som det slutliga görs en analys på 

det insamlade materialet för att få en översiktlig bild på hur folkhögskolor, generellt, arbetar 

med GDPR och konsekvensbedömning. I detta steg kommer en analys av det transkriberade 

materialet att ske. 
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4.4.1 Analys av intervjuer 

En analys av intervjuerna kommer att ske i löpande takt allt eftersom transkriberingen blir 

färdigställda. En slutanalys av det hela kommer att utvecklas när alla transkriberingar är 

färdiga. Metoden som kommer användas för analysen av transkripten kallas för en 

innehållsanalys. Enligt Nowell, Norris, White och Moules (2017) innebär det att en analys av 

till exempel olikheter och likheter mellan vad de olika respondenterna har sagt. Här letas det 

efter teman och detta för att kunna dra slutsatser om hur folkhögskolor, generellt, hanterar 

GDPR och konsekvensbedömning avseende dataskydd.  

4.5 Validitet 

Validitet av studien påvisar hur trovärdiga resultaten är och måste finnas med i alla faser av 

studien (Wohlin et al., 2012). Detta för att studien inte ska ge ogiltiga resultat som inte går att 

använda i framtiden. Det finns olika typer av validitet och Wohlin et al., (2012) har nämnt en 

version där fyra aspekter inkluderas. Dessa är ”construct validity” (nedan nämnd som 

uppbyggnadsvaliditet), intern validitet, extern validitet och trovärdighet.  

Uppbyggnadsvaliditet kan uppstå då utgångspunkten och resultatet inte stämmer ihop med 

varandra för, det vill säga till exempel om intervjufrågorna tolkas på olika sätt av den som 

intervjuar och respondenten.  

Intern validitet handlar om faktorer som kan påverka resultatet utan att forskaren har vetskap 

om det. Det handlar om hur systematisk analysen har varit och att tillvägagångssättet har 

redovisats i rapporten. Det vill säga hur urvalet av respondenter gått till, hur data har samlats 

in och hur analysprocessen har genomförts till exempel.  

Extern validitet handlar mer om hur studien kan relateras till och användas av andra 

människor utifrån.  

Trovärdighet handlar i sin tur om att det vi mäter och hur vi mäter det hänger ihop och 

hypotetiskt skulle en annan forskare i framtiden skulle göra exakt samma studie få samma 

resultat. 

4.6 Etik 

Det finns olika forskningsstadier och vid varje stadie så finns det etiska aspekter som ska tas 

hänsyn till när det kommer till en intervjustudie. Vid planeringen är det ett etiskt problem att 

informera om samtycke och att säkra konfidentialitet samt att överväga möjliga konsekvenser 

som kan följa för de inblandade. Vid intervjun är det viktigt att se över om intervjun kan 

påverka respondenterna genom att till exempel bli stressad eller liknande (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Eftersom människor ska delta i studien så finns det lite etiska aspekter att 

ta hänsyn till. Enligt Wohlin et al., (2012) finns det fyra grundprinciper och dessa är 

samtycke, att syftet med forskningen har ett värde, att tillgodose konfidentialitet och att risker 

och fördelar vägs emot varandra för att inte skada personer eller organisationer. Samtycke 

handlar om att respondenten är medveten om vilka rättigheter denne har och vad intervjun ska 

användas till. I början av intervjun informeras respondenten om att intervjun är frivilligt och i 

vilket syfte som denna studie har samt vad intervjun kommer att handla om. Det informeras 

även om att intervjun kommer att spelas in men att inspelningen inte kommer användas till 
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något annat. Det informeras att rapporten kommer läggas upp på en databas som heter DiVA. 

Dessutom informeras det om att om respondenten känner sig osäker på en eller flera frågor 

kan denna/dessa frågor mailas till vederbörande. Innan intervjun startar talas det om syftet 

med studien för att respondenten ska känna att denne vill ge svar på frågor som intervjuaren 

ställer. Innan intervjun börjar informeras respondenten om att både denne och folkhögskolan 

kommer att vara anonyma i rapporten och på så sätt inte kan knytas till informationen som 

respondenten ger.  

5 Resultat 
I det här kapitlet kommer resultatet för intervjuerna att redovisas. Här kommer delfrågorna att 

besvaras vilket i sin tur ger ett besvarande på huvudfrågan. Det börjar med en introduktion där 

information om respondenterna finns och sedan delas resultatet upp utefter rapportens 

delfrågor. Det vill säga att frågorna från frågeformuläret (se bilaga A) fungerar som ett stöd 

för att svara på delfrågorna. Efter varje avsnitt i resultatet kommer en sammanfattning på den 

delen att redovisas. För att presentera resultatet har teman tagits fram. De olika temana 

baseras på intervjuernas innehåll och har anpassats efter delfrågorna till studien. Svaren som 

de olika respondenterna har gett analyseras och jämförs med varandra för att få en generell 

bild av hur folkhögskolor har handskats med GDPR och konsekvensbedömning avseende 

dataskydd. Tema 1 är hanteringen av personuppgifter. Det vill säga hur personuppgifter 

hanteras, hur de lagras och hur de skyddas. 

Tema 2 behandlar rutinerna före och efter kring GDPR och konsekvensbedömning avseende 

dataskydd. Hur rutinerna har sett ut tidigare och hur kommer det se ut efter att GDPR har trätt 

i kraft. 

Tema 3 handlar om vilka utmaningar som GDPR och konsekvensbedömning avseende 

dataskydd tar med sig. 

Tema 4 är övriga frågor som inte passade i någon av de tidigare nämnda temana. 

5.1 Respondenter 

5.1.1 Respondent 1 

Respondent 1 arbetar sedan mars 2016 som ekonomiansvarig på en folkhögskola i Sverige 

och har sedan tidigare arbetat med informationssäkerhet och har varit med vid ett visst antal 

riskanalyser. Denne har varit delaktig i införandet av förordningen och har själv tagit på sig 

rollen som ansvarig för detta arbete. Och då i form av att vara projektledare kring 

kartläggningen och nulägesanalysen av var de, som folkhögskola, står i dagsläget.  

5.1.2 Respondent 2 

Respondent 2 arbetar sedan 13 år som rektor på en folkhögskola i Sverige och har tidigare 

arbetat som rektor på en annan folkhögskola och har varit rektor i 20 år. Denne har varit 

delaktig i införandet av förordningen tillsammans med en grupp på skolan. Som rektor har 

denne ett ansvar för hela organisationen. Respondent 2 är även PUL-ansvarig i nuläget och 

ser därför till att det inte görs några fel. 
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5.1.3 Respondent 3 

Tredje intervjun består av två respondenter, respondent 3a och 3b. Respondent 3a är rektor, 

sedan 24 år tillbaka, och 3b är ekonom, sedan 14 år, på en folkhögskola i Sverige. Respondent 

3a är huvudperson i denna intervju och respondent 3b är bisittare i intervjun. Respondent 3a 

har varit delaktig i införandet av GDPR genom att delegera arbetet vidare till andra 

nyckelpersoner i organisationen. Detta innebär att respondenten för en kommunikation med 

dessa nyckelpersoner. Nyckelpersonerna består av en IT-ansvarig och en person som har 

djupgrävt kring konsekvenserna som kommer med den nya förordningen. 

5.1.4 Respondent 4 

Respondent 4 arbetar, sedan årsskiftet förra året, som skolchef och rektor på en folkhögskola i 

Sverige och är ansvarig för arbetet kring införandet av GDPR. Respondent 4 har tidigare 

erfarenhet av att arbeta med personuppgiftslagen och är van vid den sortens arbete. 

Respondent 4 har tillsammans med en grupp skapat nya rutiner och hur de i framtiden ska 

förhålla sig till förordningen samt gjort en nulägesanalys. Som skolchef och rektor är det 

sedan respondent 4 som tar de slutgiltiga besluten.  

5.2 Hantering av personuppgifter 

För att ta reda på hur folkhögskolor hanterar personuppgifter har några frågor ställts till 

respondenterna och dessa är vilka ”vanliga” och vilka ”känsliga” personuppgifter som 

hanteras och om de hanteras olika samt hur dessa lagras och skyddas. Resultatet av dessa 

frågor presenteras nedan. 

 

5.2.1 Respondent 1 

Respondent 1 svarar att de hanterar ”vanliga” personuppgifter såsom namn, adress, 

personnummer och telefonnummer. Det vill säga individknutna för att kunna registrera 

studenter i systemen samt för att statsbidrag ska kunna fås, vilket folkhögskolan lever på. Men 

också för att kunna fakturera studenter och respondenten nämner att det finns rättsliga stöd för 

insamlingen av detta. För anställda på folkhögskolan hanteras anställningskontrakt och 

löneadministrationsdokument.  

När det kommer till ”känsliga” personuppgifter nämner respondenten att de hanterar 

information om studenter med diverse svårigheter eller handikapp och detta dels för att 

undersöka kring vilket extra stöd som finns att tillgå, om det finns resurser för att ta emot 

dessa. Sedan kan även lärare göra egna bedömningar och själva anse att någon student 

behöver extra stöd. Respondenten nämner att ”känsliga” personuppgifter för de anställda på 

folkhögskolan samlas in. Som till exempel facktillhörighet men religiös tro, etnicitet och så 

vidare registreras inte. Alla personuppgifterna hanteras i nuläget på liknande sätt och det är 

något som ses över, enligt respondent 1.  

Rutinerna på skolan för hanteringen ser olika ut och detta ska ses över inför att nya 

dataförordningen träder i kraft och i och med att den nya dataförordningen träder i kraft ska 

dessa olika rutiner ses över och sammanfattas i en rutin som ska gälla för alla. 

Personuppgifter för en student samlas i en deltagarakt vilka förvaras i ett låst arkiv på skolan, 
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både ”vanliga” och ”känsliga” på samma ställe. När det kommer till anställdas 

personuppgifter finns de i pärmar på administrationen vilket är låst om ingen från 

administrationen är där. Det sparas även digitalt.  

Säkerheten kring hanteringen av personuppgifter inventeras i nuläget och respondent nämner 

svagheter kring säkerheten som till exempel då studenter ska ut på en utflykt med buss. Då 

finns krav på att en lista på deltagarnas namn ska upprättas och dessa listor ligger öppna i 

bussarna men även i personalrummet innan utflykten sker. Respondent 1 nämner att de 

tidigare har samlat in och sparat så mycket som möjligt för att det skulle kunna behövas 

senare. Vid framtida arbete kan fokuset ligga på att endast spara den information som är 

nödvändig. 

5.2.2 Respondent 2 

Respondent 2 svarar att de hanterar personuppgifter som namn, adress och närmast anhörig 

sedan har även lärare tillgång till register om studenterna för att kunna följa sitt åtagande i 

undervisningen.  

När det kommer till ”känsliga” personuppgifter nämns funktionsnedsättningar hos studenter. 

Respondent 2 har en dialog med studenten som har funktionsnedsättningen och vet således 

vem denne är. När de skickas vidare sedan avpersonifieras de och då vet resterande på 

folkhögskolan inte vem personen är. I klassen sedan vet lärare om att det finns så och så 

många som behöver hjälp med det och det och inte vem personen i fråga är. Då går det inte att 

spåra längre vem det är. Denna informationen sparas inte längre än att bidrag har tillkommit 

folkhögskolan och blivit avstämt för att ingen revision ska tillkomma. ”Vanliga” 

personuppgifter finns det ett krav på att spara en längre tid för att, om någon utredning visar 

att något har gått fel till exempel ska det kunna påvisas vad som har gjorts.  

På den här folkhögskolan lagras personuppgifterna i ett brandsäkert och låst arkiv som endast 

ett fåtal har nyckel till. Säkerheten som finns är enligt respondent 2 tillräcklig för att det är 

tillräckligt svårt att komma åt personuppgifter i nuläget. De är inlåsta och de som har tillgång 

till detta arkiv är medvetna om att dessa uppgifter är sekretessbelagda och inte ska spridas. 

Dessutom anser respondent 2 att det inte är ”smaskiga” uppgifter, det finns inget intresse av 

att snoka till sig dessa. 

5.2.3 Respondent 3 

Respondent 3a svarar att de hanterar personuppgifter som namn, personnummer, 

bostadsadress samt intyg och betyg för studenterna. När det kommer till anställda hanteras 

uppgifter som bankkontonummer för att kunna betala ut lön. Sedan finns även en styrelse och 

där hanteras uppgifter som namn, personnummer, adress och för medlemmar i föreningen så 

hanteras namn och adress.  

När det kommer till ”känsliga” personuppgifter så hanteras skyddade identiteter och känsliga 

uppgifter som de lämnar ifrån sig på egen hand. Det vill säga om de har någon diagnos eller 

andra omständigheter som kretsar kring studentens liv. Till exempel om personen har varit 

utbränd eller har ADHD eller liknande och detta är inget som folkhögskolan obligatoriskt 

samlar in, utan det är upp till studenten själv att göra. Det har blivit vanligare att elever delar 
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med sig av omständigheterna som rör livet. Enligt respondent 3a beror detta bland annat på att 

studenten är medveten att det kan påverka dennes förutsättningar för att studera, att få extra 

stöd och så vidare.  

I ett program som heter ”Schoolsoft” lagras personuppgifter som, enligt respondent 3a, 

används av alla folkhögskolor. Här hanteras ansökningar och annat. Sedan finns även 

skriftliga dokument och dessa sparas i låst förvar i form av ett valv samt i en slutförvaring. 

För att skydda uppgifterna är det bara viss personal som hanterar och har tillgång till dessa. 

Den digitala datan skyddas av en IT-person som förutser datan med ett starkt skydd. 

Kursansvariga har även tillgång till ansökningshandlingarna där telefonnumret och mailadress 

står med, för att kunna ta kontakt med studenterna. 

5.2.4 Respondent 4 

Respondent 4 svarar att de hanterar personuppgifter som namn, personuppgifter och 

personbevis som fås in på alla sökanden. Sedan hanteras personnummer, kontouppgifter, 

närmast anhörig, adress och löner, för anställda. Sedan hanterar de även allergier i en matsal 

som finns på skolområdet.  

När det kommer till ”känsliga” personuppgifter hanteras alla möjliga sorters 

funktionsnedsättningar både på studerande och anställda. Folkhögskolan har även tillgång till 

de anställdas facktillhörighet. Sedan kan det även finnas tjänsteanteckningar som en anställd 

har nedskrivet. Det finns även tjänsteanteckningar som respondent 4 har skapat angående 

anställdas utveckling i arbetet. De känsliga uppgifterna lagras i ett låst skåp inne på kontoret 

tillhörande respondent 4 som endast denne har tillgång till. Anställningsuppgifter finns i ett 

låst arkiv dit respondent 4 och administratörer har tillgång.  

De har ett samarbete med en extern redovisningsbyrå som sköter alla löner, därför lagras 

denna information digitalt. Sedan finns även en extern IT-leverantör och dessa har tillgång till 

anställdas inloggningsuppgifter för datorerna. Det finns överenskommelser mellan 

folkhögskolan och de externa aktörerna. De anställda som hanterar någon form av 

personuppgift vet att informationen inte ska spridas vidare. 

5.2.5 Sammanfattning av delfråga 1 

De olika folkhögskolorna hanterar ungefär samma ”vanliga” personuppgifter såsom namn, 

adress, personnummer, vilket anses vanligt att folkhögskolor samlar in för att kunna fortlöpa 

sin verksamhet och få bidrag. När det kommer till ”känsliga” personuppgifter nämner flertalet 

folkhögskolor att de hanterar diverse handikapp men det nämns också skyddade identiteter. 

Respondenterna nämner att de ”känsliga” personuppgifterna inte är något de obligatoriskt 

samlar in utan det är upp till eleven själv om denne vill dela med sig. Alla respondenter 

svarade att de förvarar personuppgifter i pappersform och det var en folkhögskola som inte 

sparade något digitalt medan resterande tre svarade att de gjorde det. Det framkom inte, hos 

alla folkhögskolor, hur det skyddar den digitala informationen. På en av skolorna finns en 

överenskommelse mellan organisationen och en extern IT-aktör. På en annan fanns en IT-

person som hade koll på läget och skyddade information genom att uppgradera brandväggar 

och annat som inte framkom under intervjun. Personuppgifterna i pappersform lagrades, på 

samtliga folkhögskolor, i låst förvar som endast en del av personalen hade tillgång till. 
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5.3 Rutiner före och efter kring GDPR och konsekvensbedömning avseende 

dataskydd 

För att svara på hur arbetet kring GDPR och konsekvensbedömning avseende dataskydd har 

eller kan komma att förändras ställdes ett antal frågor till respondenterna. Dessa frågor, 

bygger upp för delfrågan; om det finns något personuppgiftsombud och om det finns något 

dataskyddsombud, om det finns, vad de har för arbetsuppgifter samt varför/varför inte, och 

om det inte finns i dagsläget, har det tänkts att implementeras i framtiden. Frågor som om de 

har varit med om en personuppgiftsincident samt om processen för detta kommer ändras i 

framtiden men också vilka rutiner som finns i dagsläget. Dessa frågor besvarar delfrågan: har 

en konsekvensbedömning utförts tidigare på folkhögskolan, när det skulle krävas en 

konsekvensbedömning enligt lag och om det finns några rutiner för detta. Resultatet redovisas 

nedan. 

5.3.1 Respondent 1 

Respondent 1 svarar att varken en utnämnd personuppgiftsombud eller dataskyddsombud 

finns. Denne berättar att det är rektorn som är ytterst ansvarig vad gäller hela verksamheten 

och att det finns en IT-ansvarig men att denne inte är specifikt utsedd till att vara ett 

dataskyddsombud. Detta är heller inget som har varit uppe för diskussion att implementera. 

Respondent 1 nämner att de ska på en utbildning i nästa vecka där ett antal folkhögskolor 

kommer samlas och då kan det komma att rekommenderas att det utses ett 

personuppgiftsombud alternativt ett dataskyddsombud.  

När det frågas om folkhögskolan har varit med om en personuppgiftsincident svarar 

respondent 1 att ”inte vad jag känner till” och att det inte har uppdagats om att någon sådan 

skulle ha skett innan respondent 1 tillsattes tjänsten som ekonomiansvarig. Det finns inga 

rutiner om det skulle ske en personuppgiftsincident men respondent 1 nämner att det 

förmodligen får tas fram någon form av rutin om detta skulle ske, vem de ska vända sig till då 

och så vidare.  

När frågan om en konsekvensbedömning har utförts tidigare på folkhögskolan svarar 

respondent 1 att denne inte tror att det tidigare skett och att konsekvensbedömningar inte 

kommer att prioriteras i framtiden. Det finns därmed inga rutiner kring detta i dagsläget. Men 

samtidigt nämner respondent 1 att det kanske skulle göras initialt och att det görs en 

genomlysning av det. Alltså vilken information som samlas in och vad det finns med risker 

kring detta. Respondent 1 nämner att verksamheten är begränsad, både vad bekommer den 

fysiska begränsningen, att informationen som samlas in finns på ett ställe, alltså där de sitter 

på folkhögskolan. Dock så nämns det att detta kan komma att ändras och då får situationen 

ses över på nytt.  

5.3.2 Respondent 2 

Respondent 2 svarar att det inte finns något personuppgiftsombud men att det är denne som är 

personuppgiftsansvarig och att uppgifterna ligger i att se till att inga fel görs och att samtal 

kring hur hanteringen kring detta ska gå till samt genomgångar av regler kring regelbunden 

arkivering för att undvika att i efterhand överrumplas av händelser som hade gått att undvika 
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och detta tas upp regelbundet. Ett dataskyddsombud finns inte men kommer att behöva utses. 

Detta, enligt respondent 2, för att det behövs då kontakten med vissa kommuner kräver detta.  

När frågan om en incident med personuppgifter hade skett svarade respondent 2 att ”nej, 

ingenting”. Det finns heller inga rutiner kring om detta skulle ske då respondent 2 anser att ha 

rutiner för allt som skulle kunna ske är ”övermagat”. Respondent 2 nämner att detta kan 

komma att ändras i framtiden, om det till exempel skulle komma klagomål på detta. I 

dagsläget ser respondent 2 inget behov av en sådan rutin då denne anser att en incident kring 

personuppgifter inte är något som kommer ske. Respondent 2 hoppas att det ska vara så 

tydligt upplagt att det inte blir fel och om det väl sker en incident så får de ta det då.  

Konsekvens avseende dataskydd är ett uttryck som respondent 2 är medveten om och det är 

något som har utförts kontinuerligt tidigare i organisationen. Dels öppna nät och här funderas 

det på vilka som kommer in och vilka som inte gör det. Det diskuteras om hur de ska ha det 

och hur personer på nätverket kan spåras om någonting har hänt, till exempel att något 

olagligt har laddats ned. Det är exempel på vad som har gjorts när det kommer till 

konsekvensbedömning. När en konsekvensbedömning skulle krävas enligt krav har inte 

respondent 2 koll på idag och inte heller hur detta krav kan komma att påverka folkhögskolan. 

5.3.3 Respondent 3 

Respondent 3a svarar att ”efter utbildningen i förra veckan”, det vill säga en utbildning 

angående GDPR för folkhögskolor, så fick de lära sig att en personuppgiftsombud måste 

finnas så det kommer att utses. Respondent 3a nämner att det inte kommer vara varken denne 

eller IT-personen som kommer att bli det och respondent 3b nämner att det inte kommer att 

vara denne heller utan att de måste utse någon annan.  

Tidigare har det inte funnits någon specifikt utnämnd personuppgiftsbiträde utan att ansvaret 

har legat på Respondent 3a och 3b. Arbetsuppgifterna som den nyutnämnde 

personuppgiftsbiträde kommer att ha är inte helt färdigställda men detta håller på att 

formuleras nu och fram tills att förordningen träder i kraft. Det är därmed lite oklart exakt 

vilka uppgifter denne kommer att ha men respondent 3a nämner att det kan komma att ändras 

under tiden för att de mer och mer börjar inse vad det handlar om. Sedan tror respondent 3a 

att den personuppgiftsbiträde kommer att kopplas samman med någon som hanterar 

personuppgifterna på folkhögskolan. Respondent 3a tror att det kan bli en studierektor 

alternativt den som är pedagogisk utvecklingsansvarig eller båda som hanterar 

personuppgifter för de studerande, om det är lagligt. Sedan någon som är administratör som 

har ansvar för resterande personuppgiftshantering.  

När det kommer till dataskyddsombud så nämner respondent 3a att deras IT-person har bra 

koll på säkerheten och fungerar som ett skydd för organisationen. Respondent 3a nämner ett 

tillfälle då en person, som arbetar inom IT-branschen, försökte ta sig in på folkhögskolans 

nätverk. Respondent 3a gick och mötte upp den här personen och berättade för denne att ”jag 

har en hälsning från våran IT-ansvarig att det är ingen mening att du försöker ta dig in i vårat 

nätverk, du kommer ändå inte att kunna hacka det”. Med det menade respondent 3a att IT-

personen är ett tillräckligt skydd för organisationen. Det är bara IT-personen som har lösenord 
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men det nämns att respondent 3a har en gömd kopia för att systemet inte skulle kollapsa om 

IT-personen skulle bli sjuk eller liknande.  

En personuppgiftsincident är något som inte inträffat tidigare på denna folkhögskola och 

medan incidenter som handlar om att någon har kommit till skolan för att leta upp en person 

med skyddad identitet har förekommit. Till exempel då elever har skyddad identitet av olika 

anledningar och en person har varit här och letat efter en sådan elev. Det finns en 

krishanteringsplan, som inte är uppdaterad i nuläget. Det finns även en rutin kring 

tillbudsanmälan om en incident sker och respondent 3a nämner att det är viktigt att vara tydlig 

när det gäller datasäkerhet och personuppgiftssäkerheten, att information inte sprids vidare på 

ett felaktigt sätt.  

Konsekvensbedömning är ett uttryck som respondent 3a känner till och att det innebär risk- 

och säkerhetsanalyser och det är folkhögskolan ålagda att göra. Det är ett moment som ska 

föras in i årsrapporteringen till folkbildningsrådet att en risk- och konsekvensanalys av 

datahanteringen har utförts. Det är inget som har utförts tidigare mer än en ständig dialog 

mellan IT-personen och respondent 3a. Det har märkts av att det är den mänskliga faktorn 

som oftast för fel, det vill säga glömmer papper någonstans.  

En händelse som respondent 3a nämner är att det har förekommit en incident som handlade 

om att någon öppnade ett mail som denne inte borde gjort. Resultatet av den här missen blev 

att massa data försvann och de fick börja om från början men det visar även på att arbetet med 

brandväggar ständigt uppgraderas och underhålls. Det är IT-personen som gör de 

bedömningarna, enligt respondent 3a. En konsekvensanalys krävs på folkhögskolan, enligt 

respondent 3a, då de tror att data, som inte ska vara ute, har kommit ut. Då ska en 

konsekvensanalys göras. 

5.3.4 Respondent 4 

Respondent 4 svarar att de inte har någon utnämnd personuppgiftsbiträde utan att det endast 

är respondent 4 som har tillgång till uppgifter om alla personer. Det är inget som är planerat 

att ändras på och det för att organisationen är liten. Dataskyddsombud är inte heller någon 

utsedd till men istället har en grupp skapats som tar olika beslut.  

Incident när det kommer till personuppgifter är något som inte har skett tidigare i 

organisationen, enligt respondent 4. Det har pratats om det inom folkhögskolan och då har det 

nämnts att det är viktigt att anställda tänker på vad som lämnas framme. Det kan till exempel 

handla om en kommentar som en lärare har gjort om en elev på en klasslista. Och så låter 

läraren den listan ligga framme på sitt kontor, då finns en risk att någon går in och läser. Det 

här har uppmärksammats på ett sådant sätt att lärare och andra anställda blir medvetna om hur 

de hanterar information.  

Rutiner som handlar om hantering av information av olika slag håller på att tas fram på denna 

folkhögskola. Vissa saker är självklara för vissa men inte för andra och respondent 4 nämner 

att den nya förordningen är bra på det sättet att det blir lite mer medvetet och att det tänks en 

gång extra på vad som görs. Konsekvensbedömning avseende dataskydd är ett familjärt 

uttryck för respondent 4 och nämner att det är det de håller på med i nuläget, att förebygga att 



22 

 

någonting händer. Det har blivit uppmärksammat att de hanterar mycket information om 

elever och anställda och att därmed göra bedömningar på vilken information som ska delas 

med vem. Att hela tiden göra bedömningar visar att det har tänkts till, på vad som kan hända 

och så vidare.  

Respondent 4 tror inte att det har utförts en konsekvensbedömning tidigare. Respondent 4 tror 

att en sådan skulle krävas, enligt lag, när en behandling av personuppgifter tar fart så behövs 

det göras någon slags konsekvensbedömning som innehåller varför och i vilket syfte som 

personuppgiften samlas in. Det finns, i dagsläget, processer framtagna om vilka frågor som 

bör ställas vid insamlingen och de håller på att ta fram rutiner nu när förordningen träder i 

kraft. 

5.3.5 Sammanfattning av delfråga 2 

En av folkhögskolorna hade ett personuppgiftsbiträde medan samtliga folkhögskolor inte hade 

någon utnämnd dataskyddsombud. Vissa folkhögskolor har inte haft detta uppe för diskussion 

medan en av respondenterna nämner att de, efter en kurs om GDPR för folkhögskolor, att en 

personuppgiftsansvarig är något som måste finnas så de ska implementera detta. Medan en 

fjärde folkhögskola, som också var på kursen, inte kommer att utse något 

personuppgiftsbiträde. Dataskyddsombud är något som inte respondent 1, 3a, 3b eller 4 

kommer att implementera. Respondent 1, 3a och 3b nämner att det är för att deras nuvarande 

IT-person är säkert nog och respondent 4 har istället satt ihop en grupp som ska hantera 

dataskyddet. Enligt respondent 2 kommer ett dataskyddsombud att utses för att kontakten med 

kommunen kräver detta.  

Ingen av folkhögskolorna har varit med om en personuppgiftsincident. En av respondenterna 

nämner dock att de har varit med om en attack i form av ett mail med virus som raderade en 

massa data i deras system så att de fick börja om från början. Det har även förekommit attack 

mot en elev på samma folkhögskola, det vill säga att någon har varit och letat efter en elev på 

skolområdet.  

Konsekvensbedömning avseende dataskydd är något alla respondenter var bekanta med och 

respondenterna 1, 3 och 4 tror inte att en sådan har utförts tidigare och respondent 1 tror inte 

att det kommer att prioriteras i framtiden. Respondent 2 säger att det är något som har utförts 

kontinuerligt, till exempel med bedömningar på öppna nät. Respondent 4 nämner att 

konsekvensbedömning är något som de börjat arbeta på nu, att förebygga att något händer.  

Respondent 3a, 3b och 4 nämner att en konsekvensanalys krävs, på folkhögskolan, om data 

som inte ska vara ute har kommit ut men det nämns inte om det finns några rutiner kring 

detta. Respondent 4 svarar att en sådan ska göras när en behandling av personuppgifter startar, 

vilket det även finns rutiner på. Då ska en konsekvensbedömning göras på varför och i vilket 

syfte som personuppgiften samlas in. Respondent 1 och 2 är osäkra på när en 

konsekvensbedömning ska ske på folkhögskolan.  

5.4 Svårigheter med GDPR och konsekvensbedömning avseende dataskydd 

För att ta reda på vilka svårigheter som finns med GDPR och konsekvensbedömning 

avseende dataskydd så ställdes ett antal frågor till respondenterna. Dessa frågor var: ”hur 
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anser respondenten att arbetet med GDPR har gått hittills?” och ”vilka utmaningar som finns 

här?” Men också hur det nya kravet med konsekvensbedömning avseende dataskydd påverkar 

organisationen och vilka utmaningar som finns när det kommer till utförandet av 

konsekvensbedömning och varför det är en utmaning. 

5.4.1 Respondent 1 

Respondent 1 svarar att det är en utmaning när en elev ansöker till skolan behövs en del 

information samlas in om denne. Då krävs en form av samtyckesavtal där eleven godkänner 

vilka uppgifter som samlas in och vad dessa används till. Respondent 1 ser även svårigheter 

när det kommer till information som har använts tidigare, alltså för flera år sedan. Till 

exempel bilder på sociala medier som Facebook och Instagram, hur ska personer godkänna 

detta och så vidare. Det kan både handla om gamla och nuvarande elever som finns med på 

bilder. Det blir, enligt respondent 1, en väldig karusell det hela. Respondent 1 nämner även att 

det blir en utmaning att dokumentera alla processer då de, på folkhögskolan, har olika linjer 

som hanterar information på olika sätt. Det blir även en utmaning att avgöra vad som får 

samlas in och inte då intervjuer görs med elever av olika lärare eller annan personal. 

Respondent 1 skulle vilja se en mer tydlig plan på hur man, som folkhögskola, ska hantera 

personuppgifter och de nya kraven för GDPR. 

5.4.2 Respondent 2 

Respondent 2 svarar att arbetet med GDPR har varit svårt och att det är på grund av att det 

finns väldigt lite tydlig och klar information. Det är, enligt respondent 2, svårt att veta hur det 

kommer tolkas på fältet sedan. Därför är det sagt på denna folkhögskola att de gör så bra som 

de kan och så får det gå som det går lite. Det finns ingen illusion på att allt kommer att göras 

rätt. De största utmaningarna när det kommer till GDPR, anser respondent 2, är hur hela 

lagstiftningen ska tolkas. Det på grund av att det finns så många oklarheter och så många 

frågor som det inte finns något koncist att så här och såhär fungerar det. Respondent 2 nämner 

att det blir en tolkningsfråga hur förordningen ska följas och det resulterar i att folkhögskolor 

kommer att tolka på olika sätt. Respondent 2 anser att de som kanske kommer att granska 

folkhögskolan bör ha en förmildrande blick vid granskning då det har varit så oklart om hur 

saker och ting ska gå tillväga. 

5.4.3 Respondent 3 

Respondent 3a svarar att de inte har stött på några speciella komplikationer vid införandet av 

GDPR mer än att det väcker en del frågor. Till exempel att försöka utreda var 

gränsdragningarna går och vilka konsekvenser det kan få för deras folkhögskola. Det finns 

frågetecken för historiskt material, alltså bilder och liknande på sociala medier. Vad behöver 

göras med detta i framtiden.  

Respondent 3a nämner att något negativt med den nya förordningen är att det läggs ett större 

fokus på integritet. Respondent 3a nämner att folkhögskolan är en plats där människan blir 

sedd och igenkänd och så kommer en lag som säger att integriteten är det viktigaste. Nu ska 

det skydda alla så mycket som möjligt och det är att skapa ett system som värnar om både 

personen och integriteten som respondent 3a känner är en utmaning. Respondent 3b nämner 

att det är en utmaning när det kommer till gammalt material såsom bilder på sociala medier. 
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Att hur ska vi sköta den biten, ska alla gamla elever, sedan 1957, kontaktas och meddelas att 

de finns i våra register. Eller att meddela gamla elever att det här och det här tas bort från 

vårat system nu. Då nämner respondent 3a att det inte kommer att ske, att gamla elever 

meddelas utan att det då hänvisas det till en lag som säger att betygen ska finnas i deras 

system i 50 år och respondent 3a avslutar med ett ”punkt slut”. Respondent 3a nämner att 

denne inte har sett den största utmaningen ännu utan tycker, efter kursdagen angående GDPR 

för folkhögskolor, att det hela är hanterbart för folkhögskolan.  

Något som respondent 3b nämner som en utmaning med konsekvensbedömning avseende 

dataskydd är att mer medveten rensning av information. Vid frågan om det är något mer 

respondenterna vill tillägga så svarar respondent 3a att det är en utmaning och kommer att ta 

tid. Vid eftertanke nämner respondent 3a att det måste skapas nya rutiner men även hur 

arbetet fördelas inom organisationen. Respondent 3b nämner att en utmaning finns vid 

insamling av närmast anhörig från en elev måste ett godkännande i sin tur komma från den 

anhörige. Detta skapar en till process som är tidskrävande då det varje år kommer nya elever 

som i sin tur har varsin närmast anhörig. Det kommer, enligt respondent 3a och 3b, att skippas 

framöver och att de får söka på namnet när det blir aktuellt. Respondent 3a nämnde tidigare 

att de hanterar personer med skyddad identitet och att denne ser att de blir mer ensamma i och 

med GDPR och att det blir svårt med lätt tillgång till gemenskap. Det resulterar i, enligt 

respondent 3a, att världens mest ensammaste folk blir mer ensamma nu. 

5.4.4 Respondent 4 

Respondent 4 svarar att det är en utmaning att förhålla sig till de många olika externa 

aktörerna. Det vill säga att personuppgifter på elever och anställda finns på olika plattformar 

och detta gör att folkhögskolan får vänta med sitt arbete tills dess att arbetet mot dessa aktörer 

blir färdiga först. Här gäller det att ta fram bra överenskommelser och att skapa en rutin 

aktörer emellan. Respondent 4 tror inte att det nya kravet för konsekvensbedömning avseende 

dataskydd kommer att påverka negativt utan tror att det kommer att medföra ett större skydd. 

Det vill säga att de tänker till på att inte information ska spridas då de kan vara ganska 

känsliga. Respondent 4 nämner även att det hade varit bra om någon gemensam linje hade 

tagits fram för liknande organisationer. Respondenten nämner även att alla sitter på sitt eget 

hörn och försöker tolka förordningen. 

5.4.5 Sammanfattning av delfråga 3 

Respondenterna svarar olika på vilka utmaningar det finns med GDPR. Respondent 1 nämner 

att utmaningen är att en del information behöver samlas in om elever som ansöker till skolan 

för att ett samtyckeskrav behövs där eleven godkänner vilka uppgifter som samlas in. Men 

också att det finns frågetecken kring hur historiskt material får användas, till exempel bilder 

på sociala medier. Utmaningen med historiskt material delas även av respondent 3a och 3b 

som nämner att de inte vet hur sådant ska hanteras i framtiden. En respondent nämner att det 

blir en utmaning att dokumentera alla processer på folkhögskolan medan en annan nämner att 

det blir en utmaning att medvetet rensa mer information. Respondent 4 som arbetade mot 

externa aktörer nämnde att det blir en utmaning att förhålla sig till dessa. Det nämns även att 

det gäller att folkhögskolan tar fram bra överenskommelser rutiner med arbete mellan 
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aktörerna och folkhögskolan. Det blir, för respondent 2, en utmaning att avgöra vad och hur 

mycket som får samlas in av lärare och dylikt. 

Både respondent 1, 2 och 4 anser att en tydligare plan för hur, de som folkhögskola, ska 

hantera de nya kraven som kommer med GDPR borde finnas tillgänglig. Respondent 2 

nämner att arbetet med GDPR har varit svårt för att det finns väldigt lite tydlig och klar 

information kring detta. Denne nämner även att det finns många oklarheter kring hur det 

kommer att fungera i praktiken och det finns utmaningar att tolka lagtexten. 

5.5 Övriga frågor och synpunkter 

Under här kommer svar på frågor som inte har besvarats under tidigare undertitlar. Här 

kommer även lite anslutande tankar som respondenterna gav. 

5.5.1 Respondent 1 

När frågan om hur den nya sanktionsavgiften skulle påverka folkhögskolan svarade 

respondent 1 att det skulle det absolut. Det på grund av att det är en skattefinansierad 

organisation och att det inte finns en tillräckligt stor budget för att betala en möjlig 

sanktionsavgift. Respondent 1 tror inte att de kommer att vara redo att möta förordningen när 

den införs. Inte med fullt utvecklade rutiner som fungerar felfritt. Det beror, enligt respondent 

1, på att det har varit oklart exakt vad som gäller och för att det inte går att ställa frågan till en 

annan folkhögskola, för de har inte heller koll på läget. När frågan om respondenten vill 

tillägga något mer nämner denne att det är ett jobbigt ämne för organisationen då inte mycket 

är dokumenterat. 

5.5.2 Respondent 2 

När frågan om hur den nya sanktionsavgiften skulle påverka folkhögskolan svarade 

respondent 2 att den redan har gjort det. Det skapar ett skarpt läge då det har gått och pratats 

mycket om det här med sanktioner. Respondent 2 nämner att om de, som folkhögskola, skulle 

åka på en sådan här avgift skulle det påverka organisationen just för att de inte har de 

pengarna som krävs. Därför fungerar sanktionsavgiften lite som ett incitament för att följa den 

nya förordningen. Respondent 2 påpekar dock att de inte väljer att sköta sig på grund av 

denna avgift utan för att respondenten håller med om att det är viktigt att värna om 

integriteten hos människor. Det nämns att det är vettigt för studerande att veta vad som 

registreras och var och hur länge det lagras. Respondent 2 tror att de är på banan angående 

arbetet med att möta förordningen men att det finns stor osäkerhet kring om de har tolkat 

förordningen på ett korrekt sätt. 

5.5.3 Respondent 3 

När frågan om hur den nya sanktionsavgiften skulle påverka folkhögskolan svarade 

respondent 3b att folkhögskolor aldrig är rika och 4% av omsättningen är väldigt mycket. 

Samtidigt säger respondent 3a att det inte är på grund av rädsla för avgiften utan för att det är 

en skyldighet som de har. Efter kursen förra veckan förstår respondenterna att 

datainspektionen är en väldigt noggrann myndighet, men samtidigt underbemannad lägger 

respondent 3b till. Respondent 3a fick intrycket på kursen att det, i första hand, inte skulle bli 

en folkhögskola som drabbades av en avgift. Sen å andra sidan nämner respondent 3a att vill 

de hitta fel så kommer de att göra det. Förhoppning är att de inte gör det ändå, för enligt 
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respondent 3b finns det fulare fiskar med i spelet. Respondent 3a tror att de kommer att vara 

redo att bemöta lagen avseende hur saker och ting hanteras just nu. Det har även planerats in 

en stor rensardag då de systematiskt ska rensa information som de inte får lagra mer. Även, 

nämner respondent 3a, ska principerna som gäller framöver implementeras. Sedan får hela 

processen upprepas i augusti när skolan börjar igen. Att ändra på en folkhögskola som har 

varit här i 5, 10 eller 30 år där namn och liknande inte får pratas högt om eller skrivas 

någonstans längre, det är en stor omställning. När frågan om det är något mer som de vill 

tillägga ställs svarar respondenterna att det är en utmaning och att det kommer att ta tid.  

5.5.4 Respondent 4 

När frågan om hur den nya sanktionsavgiften skulle påverka folkhögskolan svarade 

respondent 4 att de är extremt höga och att det såklart skulle kunna ha stor påverkan. 

Respondent 4 tror inte att de kommer att vara redo att bemöta förordningen när den träder i 

kraft. Arbetet kommer ha påbörjats men respondent 4 nämner även att denne vet hur 

tågordningen är om datainspektionen väljer att granska just denna folkhögskola. Det har 

respondent 4 svårt att tro, att de skulle välja att granska just en liknande organisation som en 

folkhögskola. Respondent 4, anser sig själv vara är en vän av granskning. Denne tycker att 

granskning av organisationen, då det handlar om en myndighet som kommer och ger förslag 

på hur saker och ting ska hanteras, är något positivt. Respondent 4 tror inte att de kommer att 

vara redo men att arbetet med att möta den nya förordningen. Till exempel att de har hunnit 

tömma gamla samlingar med personuppgifter på personal och elever som inte finns kvar. Det 

som sparas är studieomdömen, intyg och så vidare och det för att gamla elever ska kunna höra 

av sig om de till exempel har tappat bort intyg. Respondent 4 nämner, när frågan om de vill 

tillägga något mer, att det hade varit bra om alla likvärdiga organisationer hade fått någon 

generell linje att förhålla sig till. Respondenten menar att istället för en sådan så sitter varje 

folkhögskola på sin egna kammare och börjar tillverka något eget. 

5.6 Sammanfattning om övriga frågor och synpunkter 

Samtliga respondenter svarar att den nya sanktionsavgiften skulle kunna påverka 

folkhögskolan och respondent 2 nämner att den redan har gjort det genom att den har skapat 

ett skarpt läge då det har pratats om den. Samtliga respondenter svarade att den skulle kunna 

påverka för att den är så hög och för att folkhögskolor inte är några rika organisationer. 

Respondent 3a, 3b och Respondent 2, 3a och 3b nämner dock att det inte är på grund av 

sanktionsavgiften som de väljer att följa förordningen. Respondent 2 säger att det är för att det 

är viktigt att värna om människors integritet och respondent 3a och 3b nämner att det är för att 

de är en skyldighet som de har. Respondent 3a, 3b och 4 nämner däremot att de inte tror att 

det skulle väljas att granskas just en folkhögskola.  

Respondent 1 och 4 tror inte att de kommer att vara redo att bemöta förordningen när den 

träder i kraft medan respondent 2 inte svarade på frågan och respondent 3a och 3b trodde att 

de skulle vara redo i avseende av hur saker och ting hanteras nu. Respondent 4 tror däremot 

att arbete kommer att vara påbörjat, till exempel att gamla samlingar med personuppgifter på 

personal eller elever som inte jobbar eller studerar kvar på skolan. Det som sparas, enligt 

respondent 3a, 3b och 4 är studieomdömen, intyg och så vidare. 
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6 Analys 
Som tidigare nämnt kommer analysen bestå av en innehållsanalys där de tidigare nämnda 

teman analyseras. För att kunna analysera innehållet i resultatet har samma uppbyggnad av 

det kapitlet använts. Det vill säga att detta kapitel börjar med en del om hantering av 

personuppgifter. Den andra delen handlar om rutinerna före och efter kring 

konsekvensbedömning avseende dataskydd. Den tredje delen handlar om svårigheter med 

GDPR och konsekvensbedömning avseende dataskydd och avslutande delen kommer att 

handla om övriga frågor och synpunkter.  

6.1 Hantering av personuppgifter 

Personuppgifter hanterades på liknande sätt på de olika folkhögskolorna. Uppgifterna 

hanterades framför allt i pappersform och det var inte lika vanligt att det förvarades digitalt. 

Trots detta så antas det att alla ansökningar och liknande hanteras digitalt, vilket även 

nämndes av någon respondent att deras folkhögskola gjorde. Vilket är oklart är varför vissa 

folkhögskolor inte nämnde detta under intervjun. Det här är information som delvis lagras av 

folkhögskolan men också nationellt i Sverige, hur det hanteras är osäkert och därför 

diskuteras det inte vidare. Enligt hemsidan Sveriges folkhögskolor (2018) nämns det att ett 

arbete för det gemensamma administrativa systemet som alla folkhögskolor använder håller 

på att anpassas för GDPR genom ett projekt.  

GDPR kräver att personuppgifter ska samlas in och att eleven som det gäller måste ge ett 

samtycke. Samtycke har enligt Bjurström (2017) varit ett problem kring användning av kakor 

på webbsidor där användaren har varit tvungen att välja att samtycka till hela användningen 

eller helt avstå. Det nämns även här att i och med ett skäl 32 i förordningen hjälper till ”att 

förtydliga att samtycke sa ges till varje syfte med personuppgiftsbehandlingen” (Bjurström, 

2017). Detta är något som folkhögskolorna just nu inventerar i, hur detta ska skötas när de 

samlar in uppgifter men också med gamla bilder som finns på sociala medier som Facebook 

och Instagram. Enligt Datainspektionen (2018) kan bilder vara känsligt och organisationen 

bör fråga personen i fråga om det är okej att bilden publiceras. De nämner även att ett 

samtycke kan vara svårt att bevisa att det är frivilligt och därför bör annan lämplig rättslig 

grund användas för att bevisa att det är frivilligt.  

Personuppgifterna som finns i pappersform verkar inte finnas duplicerat, eller förvaras på 

olika ställen, vilket både är positivt och negativt. Det negativa är att om, det av någon 

anledning skulle hända en olycka, till exempel brand eller stöld finns inte riktigt någon 

backup på denna information och då skulle massa information gå förlorad. Fördelen är att 

informationen endast finns på ett ställe och att någon utsedd ansvarar för att informationen är 

skyddad. Det är positivt för att få personer har tillgång till informationen vilket minskar 

möjlig spridning.  

De folkhögskolor som hanterade uppgifter digitalt arbetar på olika sätt där en har ett avtal 

med en extern IT-aktör och en annan hade en IT-person på folkhögskolan. På båda ställena 

finns överenskommelser på hur saker och ting ska gå till. Hur mycket den externa IT-aktören 

arbetar med systemet är oklart och det finns nack- och fördelar med båda. Att ha en anställd 

som arbetar kring säkerheten har fördelen att det finns en mer personlig kontakt mellan IT-
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ansvarig och övriga anställda och att denne är anställd just för det arbetet. Fördelen med en 

extern IT-leverantör är att de förmodligen har kontakt med andra folkhögskolor och 

organisationer och får därmed hantera risker och hot inom andra organisationer simultant som 

de förhindrar att dessa risker och hot appliceras på folkhögskolan som de samarbetar med. En 

till fördel med en extern IT-aktör är att, som respondenten nämner, fler personer är med och 

löser problem då det är vanligt att det sker arbete i lag. Nackdelen med att ha en sådan extern 

IT-aktör är att fler blir inblandade i systemet, det vill säga att fler har tillgång att komma in i 

systemet. Detta kan både missbrukas av de anställda på folkhögskolan men också av externa 

aktörer då det nämns att de har tillgång till systemet.  

Vilka som ska involveras i säkerheten kring system och så vidare bör diskuteras i 

organisationen och det bör väljas det alternativ som passar bäst för organisationen i fråga då 

det finns för och nackdelar med i princip allt. Det är därför också viktigt att vid ett samarbete 

med en extern aktör som sparar information på sin egna server så räknas de som 

personuppgiftsbiträde och kan därmed bli skyldiga till brott. Trots att de bara är biträdande till 

personuppgiftsansvarige. Det innebär att det för båda parter är viktigt att det finns en 

överenskommelse kring hur information ska hanteras. 

6.2 Rutiner före och efter kring GDPR och konsekvensbedömning avseende 

dataskydd 

6.2.1 Personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud 

Personuppgiftsbiträde var det en folkhögskola som hade utsett medan tre stycken inte hade 

det och dataskyddsombud saknades på samtliga. När den tredje respondenten intervjuades 

hade en utbildning för folkhögskolor angående GDPR ägt rum vilket märktes i svaren som 

respondenterna gav. De respondenter, där intervjun skedde innan utbildningen, svarade att de 

höll på att inventera kring om ett personuppgiftsbiträde. Medan en av de som intervjuades 

efter utbildningen nämnde att en sådan måste finnas och att de därför skulle utse en sådan, 

dock att det inte skulle vara någon av de anställda på folkhögskolan. En av de som 

intervjuades efter utbildningen nämnde att de inte skulle utse någon sådan och att det var för 

att organisationen inte var tillräckligt stor. Det finns alltid någon som är ansvarig för 

personuppgifterna som samlas in, att informera elever om vilken data som samlas in, vad den 

ska användas till och hur länge den ska lagras. Rasmanis (2018) nämner att det är 

folkhögskolan som är ansvariga för personuppgifter som de samlar in vilket folkhögskolorna 

uppfattas inte riktigt förstå när det frågas om personuppgiftsansvarig. Det är aldrig skolan som 

äger personuppgifter utan de bara lånar dem från eleverna, vilket Rasmanis (2018) nämner i 

sitt webbinarium om GDPR. Dataskyddsombud är något som de flesta av de intervjuade 

folkhögskolorna inte kommer att implementera då de idag anser att deras nuvarande situation 

är säker nog. Men samtidigt nämner Rasmanis (2018) att ett dataskyddsombud, enligt 

Datainspektionen ska vara oberoende, det vill säga inte vara anställd på organisationen. Hon 

tror att det är på grund av att Datainspektionen kommer att använda dataskyddsombuden som 

spioner ute i organisationerna då myndigheten i sig är lågbemannad. Samtidigt nämner hon 

att, det i Sverige, inte kommer att vara ett krav att utse ett dataskyddsombud.  
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6.2.2 Personuppgiftsincident och andra incidenter 

Ingen av folkhögskolorna har varit med om en personuppgiftsincident men en av 

respondenterna nämner att det har förekommit hot mot elever. Det kan lika gärna ha varit 

följden av att personuppgifter, om den här eleven, på något sätt har kommit ut och att 

personen som utförde hotet fick reda på att en viss person studerade där genom spridning av 

information. Det innebär att det finns ett behov av att skydda uppgifter trots att ingen 

personuppgiftsincident i sig har ägt rum. Till exempel att personer med skyddad identitet går 

på folkhögskolan eller kanske bor där kan vara en anledning till att ett större skydd behövs.   

Det behöver nödvändigtvis inte vara brister i säkerheten kring teknologin som gör att 

information sprids utan det kan vara brist i säkerhet hos individer. Att lärare till exempel 

pratar högt om en person när de går ute på stan och att någon hör dess namn. Det kan finnas 

så många säkerhetsbrister som det kanske inte reflekteras över. Trots att säkerheten kring 

system är tillförlitlig så kan okunskap hos till exempel lärare vara ett större hot.  

6.2.3 Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

Konsekvensbedömning är något som en av respondenterna nämner inte kommer att prioriteras 

i framtiden medan en respondent säger att det har utförts kontinuerligt tidigare och en tredje 

nämner att det är någonting som de har börjat undersöka nu. De ligger helt enkelt i olika 

stadier angående konsekvensbedömning. Det kan ha att göra med att de har olika erfarenheter 

kring detta men även för att de har intervjuats vid olika tillfällen. De som nämnde att de har 

börjat undersöka det nu har också varit på en utbildning om GDPR medan de som inte har 

utfört det tidigare och de som kontinuerligt hade gjort det nämnde inte att de hade varit på 

någon utbildning om GDPR. Det kan vara något som de inte tidigare har reflekterat över till 

exempel och som de, efter utbildningen, har bättre insikt i. Alla har vi olika erfarenheter.  

Sedan nämner den respondenten som kontinuerligt hade gjort konsekvensbedömningar att det 

är bedömningar på till exempel öppna nät som har gjorts, vilket bedöms inte kopplas till just 

personuppgifter utan mer information i stort. Respondent 1 och 2 svarar att de inte vet när en 

konsekvensbedömning blir ett krav för deras verksamhet medan både respondent 3 och 4 kan 

svara på den frågan. Det kan förklaras i att de senare nämnda respondenterna hade varit på en 

utbildning om GDPR innan intervjun medan de två tidigare nämnda inte hade varit det. Även 

fast en av respondenterna hade arbetat med konsekvensbedömning, alltså riskanalyser tidigare 

så hade inte denne kunskap för vad som gällde för en folkhögskola. Det kan förklaras i att 

respondenten inte har haft de arbetsuppgifterna tidigare på folkhögskolan och därför inte har 

satt sig in i hur det fungerade för organisationen. Samtidigt gäller det att någon har kunskap i 

vad som gäller. Till exempel är det underligt att folkhögskolor inte prioriterar 

konsekvensbedömning då samtliga respondenter nämnde att de hanterar känsliga 

personuppgifter. 

6.3 Svårigheter med GDPR och konsekvensbedömning avseende dataskydd 

Alla fyra folkhögskolorna nämner olika utmaningar med GDPR men det mesta kan relatera 

till lagtexten och hur den ska tolkas och praktiskt genomföras. För de folkhögskolor som 

arbetar mot externa aktörer är det förståeligt att det är här den praktiska utmaningen finns. Det 

måste finnas överenskommelser kring hur information som båda aktörerna delar på ska 
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hanteras för att folkhögskolan och aktörens kan båda kan bli skyldiga till brott, vilket nämns 

av Rasmanis (2018). En utmaning som nämns av hälften av respondenterna är att historiskt 

material, som till exempel bilder på sociala medier ska hanteras i och med GDPR. Detta 

tillsammans med att respondenterna nämner utmaningar som att dokumentera alla processer 

och att medvetet rensa ut information visar att en gemensam utmaning är att anpassa sig så 

pass att förordningen följs men förordningen har också fört med sig att folkhögskolor har 

blivit mer medvetna kring hantering av personuppgifter och integritet och så vidare. Att de 

alla kan nämna utmaningar visar på att alla respondenter har börjat arbetet med att 

implementera GDPR. 

Majoriteten av respondenterna tycker att det borde finnas en tydligare plan för hur 

folkhögskolor ska hantera de nya kraven på ett praktiskt sätt förmodas. Det finns en generell 

förklaring på hur vad som gäller vid hantering av personuppgifter för folkhögskolor (SOU 

2017:49), vilket bara egentligen är en fingervisning. Det som saknas är en tydlig och klar bild 

kring hur en folkhögskola ska anpassa sig för GDPR. Samtidigt fås känslan av att 

folkhögskolor, generellt har börjat för sent med anpassningen av GDPR.  

6.4 Övriga frågor och synpunkter 

Den nya sanktionsavgiften har en påverkan på samtliga folkhögskolor och den fungerar som 

ett incitament för att förordningen ska följas. Samtidigt som de förstår att läget kan bli kritiskt 

om de skulle granskas och åka fast så tros det inte att en folkhögskola skulle drabbas om de 

valde att granskas en organisation. Den känslan av att inte känna sig ”hotad” kan ge följden 

av att folkhögskolorna slappnar av, de tror sig inte kunna drabbas av en sanktionsavgift på 

samma sätt som en större organisation.  

Utbildningen, som ägde rum verkar ha gett folkhögskolorna bra information om hur GDPR 

ska skötas men att det kommer så pass sent är något som bekymrar. Dock har det funnits ett 

annat webbinarium som ägde plats redan i februari. Ingen av respondenterna nämnde den 

utbildningen och därför blir det svårt att tro att någon av respondenterna som intervjuades 

deltog i just det webbinarium utan det antas att en annan utbildning har ägt rum nu i april/maj, 

vilket också ger känslan av att arbetet med att anpassa sig för GDPR har börjat nyligen för de 

intervjuade. Att de intervjuade inte känner att de kommer att vara redo när förordningen införs 

bygger på den tidigare nämnda känslan. 

7 Slutsats 
I slutsatsen kommer delfrågorna och forskningsfrågan svaras på i samma ordning som de står 

under kapitel tre om problembakgrund.  

7.1 Hur hanterar folkhögskolor personuppgifter? 

Hanteringen av personuppgifter skiljer sig inte märkvärt från folkhögskola till folkhögskola. 

För att folkhögskolan ska få samla in personuppgifter från elever och anställda krävs det ett 

samtyckesavtal. Samtyckesavtalet ska innehålla vilken data som samlar in, hur länge den ska 

lagras och till vilket syfte. Att alla personuppgifter som samlas in kräver samtyckesavtal är 

något som vissa folkhögskolor ser som en utmaning. Även hur hanteringen ska ske i 

framtiden är något som folkhögskolorna inte är riktigt klara med i nuläget och med knappt en 
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månad kvar tills förordningen införs. Personuppgifterna hanteras till största del i pappersform 

men samma sorts ansvar gäller för all sorters hantering, vare sig det är i pappersform eller på 

en lokal server eller annat. Folkhögskolan har oberoende samma ansvar. Om folkhögskolan 

väljer att involvera en extern IT-aktör som lagrar personuppgifter på egna servrar, har IT-

aktören ett ansvar för att detta sköts. 

7.2 Hur arbetar folkhögskolor med att möta GDPR och det nya kravet för 

konsekvensbedömning avseende dataskydd som kommer med GDPR? 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd är något som inte alla folkhögskolor arbetar lika 

med. Någon nämner att de inte kommer prioritera det i framtiden medan en annan säger att de 

har utfört konsekvensbedömningar tidigare och en tredje säger att de har börjat undersöka det 

nu. Två av respondenterna nämner att de är osäkra på i vilken situation som skulle kräva en 

konsekvensbedömning avseende dataskydd på deras folkhögskola. Folkhögskolor, generellt, 

har inte stor insikt i när en konsekvensbedömning avseende dataskydd skulle krävas enligt 

GDPR. En utbildning för folkhögskolor och hur de ska hantera det nya kravet ägde rum efter 

de två första intervjuerna. De som intervjuades efter utbildningen hade generellt mer insikt i 

hur de skulle arbeta för att möta kraven. 

Personuppgiftsincidenter är något som ingen folkhögskola hade varit med om och därför kan 

antas att de inte har några processer kring om detta skulle hända. Därför förbereder sig 

folkhögskolor genom att skapa processer för detta. 

Ett dataskyddsombud är inte ett krav för folkhögskolor och det kommer inte heller att 

implementeras på de folkhögskolor som tillfrågades. Medan ett personuppgiftsbiträde bör 

finnas i en organisation och därför ska en av folkhögskolorna implementera detta. En ansvarig 

finns alltid och i dessa fall är det folkhögskolan som samlar in personuppgifter och räknas 

därmed som ansvariga. 

7.3 Vilka praktiska utmaningar kan GDPR och konsekvensbedömning 

avseende dataskydd innebära för folkhögskolan? 

I intervjuerna har de framkommit att de praktiska utmaningarna som GDPR och 

konsekvensbedömning avseende dataskydd är varierande på folkhögskolorna. Den stora 

utmaningen är att förstå och tolka lagtexten och hur den ska tillämpas i praktiken. Annat som 

har framkommit är att det är en utmaning att dokumentera alla processer så att de finns 

tillgängliga för alla. Men även att ta fram processer som är överensstämmande över hela 

organisationen. Det är en utmaning att informera och utbilda anställda på folkhögskolan så att 

de är medvetna om vad som får göras, vad som inte får göras och vad som, i stort sett, gäller. 

De folkhögskolor som samarbetar med externa IT-leverantörer nämner att det är en utmaning 

att ta fram gemensamma överenskommelser aktörer emellan. Då det inte finns en färdig plan 

på hur personuppgifter och liknande ska hanteras är det en utmaning för folkhögskolorna att, 

på ett korrekt sätt, förbereda sig för den nya förordningen.  
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7.4 På vilket sätt påverkas folkhögskolor av införandet av GDPR och 

konsekvensbedömning avseende dataskydd? 

Folkhögskolorna påverkas till stor del av den nya förordningen genom att de behöver se över 

vilka processer som finns i dagsläget och att dokumentera redan existerande sådana. De 

behöver även se över policies och liknande. Det är något som tas upp i studien utförd av 

Tikkinen-Piri och Markkula (2018) att organisationer bör se till strategier, informationssystem 

och dokumentationer. De kräver ett större administrativt arbete för organisationen vilket 

också visas i studien skriven av Tikkinen-Piri och Markkula (2018).  

Folkhögskolorna är väl medvetna om sanktionsavgiften och vad följderna kan bli om 

förordningen inte följs. Läget kan bli kritiskt för en folkhögskola om de skulle bli offer för en 

granskning. Det kan bli kritiskt om Dataskyddsinspektionen skulle anse att folkhögskolan inte 

följer förordningen. Detta för att folkhögskolor inte har en budget för att täcka sådana 

kostnader. Samtidigt som de inte känner att folkhögskolor kommer att drabbas i första hand 

då de inte är stora organisationer. Skulle de drabbas skulle det kunna leda till att budgeten 

överskrids och att organisationen förmodligen skulle behöva läggas ner, vilket skulle påverka 

folkhögskolan och dess anställda och elever negativt. Arbetet med konsekvensbedömning är 

något som ska ske kontinuerligt och bör därför påverka folkhögskolorna. Det påverkar 

folkhögskolorna på grund av att det inte tidigare har varit naturligt med 

konsekvensbedömning hos alla folkhögskolor. Dessutom hanterar alla de intervjuade 

folkhögskolorna känsliga uppgifter vilket kräver konsekvensbedömning enligt lag. Det kan 

påverka genom att folkhögskolan behöver omarbeta sitt sätt att arbeta och det är ingen lätt 

uppgift. De behöver lära sig hur en konsekvensbedömning ska gå till och vad hantering av 

personuppgifter kan leda till. Annars kan konsekvensen bli att folkhögskolan drabbas av en 

sanktionsavgift och riskerar att gå under. 

8 Diskussion 
Riskhantering är något som vissa folkhögskolor inte prioriterar, just för att de inte anser att 

det finns någon risk mot dem. Men Allodi, M. och Massacci, F. (2017) tar upp i sin forskning 

att det finns två typer av attacker mot en organisation och dessa är riktade och oriktade hot 

vilka skiljer sig från varandra. I de riktade hoten har attacken fokuserats mot en organisation 

eller en byggnad till exempel och är en typ av strategisk attack. Denna typ av attack är mindre 

vanlig än den oriktade versionen. En oriktad attack handlar istället om att utsätta mer eller 

mindre randomiserade personer. Det kan till exempel handla om att en anställd öppnar ett 

mail på folkhögskolan, vilket även har inträffat tidigare på en av de intervjuade 

folkhögskolorna, som innehåller virus. Dessa virus kan sedan spridas vidare och infektera 

hela organisationen vilket kan få förödande konsekvenser som att data raderas. Det kan också 

vara förödande och förenat med livsfara om information om en person med skyddad identitet 

kommer ut vilket kan vara resultatet av en attack. Bara för att organisationen inte känner sig 

hotad i sig kan den mänskliga faktorn vara en risk och vara förödande för organisationen.  

Fyra folkhögskolor intervjuades och det gav en bred bild på hur folkhögskolor, generellt, 

arbetar med att möta de nya kraven som kommer med förordningen. Intervjufrågorna 

inkluderade inte tillräckligt med frågor kring konsekvensbedömning kan tyckas men samtidigt 

märktes det, under intervjuerna att folkhögskolor inte har lagt något större fokus kring 
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konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det kan bero på att folkhögskolor inte känner att 

de är i behov av en sådan just för att organisationen är av mindre art. Samtidigt så är det enligt 

lag, ett krav att utföra en konsekvensbedömning om organisationen hanterar känsliga 

personuppgifter. En fråga som ställdes till samtliga respondenter var om de visste när en 

konsekvensbedömning skulle krävas enligt lag. Ingen av samtliga respondenter nämnde något 

om konsekvensbedömning och känsliga uppgifter. Det kan delvis bero på okunskap men 

också att folkhögskolor inte har påbörjat det arbetet. Frågorna i sig gav svar på frågorna men 

ett mer utvecklade svar angående just konsekvensbedömning saknas i rapporten. Antalet 

intervjuade folkhögskolor kan vara aningen lågt men det är väldigt svårt att få folkhögskolor 

att ställa upp på intervju då de är upptagna med GDPR. 

Konsekvensbedömning är något som inte alla folkhögskolor hanterar, trots att de alla hanterar 

känsliga personuppgifter. Det är ett krav att utföra konsekvensbedömningar om känsliga 

uppgifter hanteras och därför är det konstigt att konsekvensbedömningar inte prioriteras 

högre. Det framkom inte under intervjuerna  

Innan intervjuer utförs är det en fördel att göra ett pilottest på den innan för att undersöka hur 

upplägget av frågor skulle fungera. Det skulle även ge intervjuaren en träning i 

intervjumetodik. Att denna studie inte innehåller någon pilotstudie kan diskuteras om det är 

bra eller inte. Samtidigt kan det förklaras på grund av tidsbrist och att det dessutom skulle 

krävas att en till folkhögskola medverkade i studien. Det var problematiskt att få tag på 

folkhögskolor som ville och hade tid att ställa upp. 

8.1 Samhällsnytta 

Då denna studie ämnar ta reda på hur folkhögskolor hanterar GDPR och 

konsekvensbedömning så kan de folkhögskolor som inte deltar i intervjun ta del av resultatet 

och kanske få en högre förståelse om hur andra folkhögskolor arbetar eller inte arbetar med 

detta. Även nya tankar kan börja florera i den egna organisationen vilket kan vara en 

bidragande faktor till att mer fokus läggs kring konsekvensbedömning och andra aspekter 

inom GDPR. Det är viktigt att påpeka att arbetet med GDPR inte tar slut för att förordningen 

har trätt i kraft utan att arbetet fortsätter.  

8.2 Etiska aspekter 

Det finns alltid en risk att uppgifter som kommer fram vid en intervju, till exempel vilken 

ställning de har på folkhögskolan eller hur länge de har arbetat där, kan kopplas till just den 

personen som intervjuades eller folkhögskolan. Arbete har gjorts för att i stor utsträckning 

hålla anonymiteten säker. Inga namn på respondenter eller folkhögskolor har nämnts. 

Uttalanden kan också kopplas till en viss respondent och kan uppfattas som negativt för 

folkhögskolan. Om folkhögskolan har låg medvetenhet kring GDPR och det kommer fram 

kan folkhögskolan ställas i dålig dager hos nutida och framtida elever.  

9 Framtida arbete 
Eftersom GDPR och konsekvensbedömning fortfarande är nya fenomen så kan det, i 

framtiden, finnas möjlighet till att fördjupa sig i dessa ämnen mer för folkhögskolor men 

också för andra organ som fungerar på liknande sätt. Denna studie kan då fungera som en 
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grund för framtiden. Det kan även studeras kring hur folkhögskolor, eller andra 

organisationer, har anpassat sig till lagen efter att den har trätt i kraft. Frågebatteriet kan delvis 

användas till detta. 

Denna studie skulle kunna kompletteras av att göra en undersökning kring hur elever och 

andra anställda känner att folkhögskolan hanterar personuppgifter, det vill säga de som har 

sina uppgifter registrerade på folkhögskolans system. Om de har märkt någon skillnad eller 

liknande. Det skulle ge en fördjupande bild på ämnet. 

Denna studie har främst haft respondenter som rektorer och ekonomer. En annan spännande 

synvinkel att undersöka är IT-ansvariga på folkhögskolorna för att få en bredare bild på hur 

personuppgifter hanteras i praktiken. Till exempel säkerhetsaspekter kring system och 

nätverk. 
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Bilaga A – frågeformulär 

Intervjun kommer handla om General Data Protection Regulation och det nya kravet för 

konsekvensbedömning. Svaren som du ger kommer att användas i mitt examensarbete och 

publiceras på en databas som heter DiVA. Denna intervju kommer att spelas in men både du 

och folkhögskolan kommer att vara anonyma. Intervjun kommer inte att användas till något 

annat. Jag kommer att ställa lite frågor som du får svara på helt fritt på och är det någon fråga 

som du inte är riktigt säker på så löser vi det på så sätt att jag skickar frågan via mail så kan 

du svara när du vet lite mer. Låter detta bra och går du med på dessa villkor? Okej, vad bra. 

Men då tycker jag att vi kör igång med lite inledande frågor: 

Frågeformulär för intervjun: 

Inledande frågor 

• Vad har du för roll på folkhögskolan/ inom organisationen? 
• Hur länge har du arbetat där? 
• Har du varit delaktig i införandet av nya 

Dataskyddsförordningen/GDPR? 
• Om ja, 

o På vilket sätt? 
o Hur anser du att arbetet har gått hittills?  
o Har ni stött på några komplikationer under arbetets gång?

  
o Har ni några utmaningar i uppfyllandet av kraven från 

GDPR? 
• Om nej, 

o Vem/vilka har varit delaktiga? 
o Anser du att organisationen borde involvera dig? 
o Om ja, 

▪ På vilket sätt? 

Hantering av personuppgifter 

• Vilka lagar lyder er folkhögskola under? 

• Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter? 

• Vilka personuppgifter hanterar ni? 
• Hanterar ni några “känsliga” personuppgifter? 
• Om ja,  

o Hanterar ni dessa annorlunda från de vanliga? 
▪ Hur? 

• Var lagrar ni “vanliga” och “känsliga” personuppgifter? 
o Lagrar ni dessa på olika ställen eller tillsammans? 

▪ Varför har ni valt att göra så? 
• Hur skyddar ni dessa uppgifter? 



 

• Har ni något personuppgiftsbiträde? 
• Om ja, 

o Vem? 
o Vad har denne för arbetsuppgifter? 

• Om nej,  
o Varför inte? 
o Är det något ni har tänkt att implementera? 

▪ Varför/varför inte? 
• Har ni något dataskyddsombud? 
• Om ja,  

o Vem? 
o Vad har denne för arbetsuppgifter? 

• Om nej, 
o Varför inte? 
o Är det något ni har tänkt implementera? 

• Har ni tidigare varit med om personuppgiftsincidenter? 
• Om ja,  

o Vad har ni tidigare gjort när en personuppgiftsincident har 
inträffat? 

o Kommer processen för detta ändras i och med GDPR? 
▪ På vilket sätt? 

• Om nej, 
o Finns det några rutiner i dagsläget om detta skulle ske? 
o Kommer dessa rutiner att ändras i och med GDPR? 

▪ På vilket sätt? 
• Hur ser ni på sanktionsavgifterna? 

o Är det något som skulle kunna påverka er? 

Konsekvensbedömning 

• Konsekvensbedömning avseende dataskydd, är det ett uttryck som 
du känner till sedan tidigare? 

• Om nej, 
o Informera respondenten: Vad konsekvensbedömning 

avseende dataskydd innebär. 
• Konsekvensbedömning avseende dataskydd, är det något som har 

utförts tidigare i organisationen? 
• När, inom din organisation, skulle en konsekvensbedömning 

krävas enligt lag/GDPR? 
o Finns det några rutiner kring detta, vilka? 

• Hur påverkar detta nya krav er organisation? 
• Vilka blir de största utmaningarna för er när det kommer till 

utförande av konsekvensbedömning? 
o Varför är det en utmaning? 



 

• Hur har dataskyddet påverkats? 

Avslutande frågor 

• Tror du att ni kommer vara redo att bemöta förordningen när den 
införs? 

• Är det något mer som du skulle vilja tillägga? 

Vad är konsekvensbedömning avseende dataskydd? 

Svar: Konsekvensbedömning avseende dataskydd inkluderar hotbilds-, risk- och 

sårbarhetsanalys och syftet med en sådan är att få en uppfattning om vilka integritetsrisker 

som kan finnas i en behandling av personuppgifter. Det ska implementeras om behandlingen 

kan innebära risk för att säkerheten äventyras och om hög risk för fysiska personers 

rättigheter och friheter, till exempel att data hamnar hos tredje part eller används för 

kommersiellt bruk som den fysiska personen inte gett sitt medgivande för. 


