
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR- THE GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION 
Hur medvetna är människor i Skövde 
kommun i ålder 18-65 om GDPR och de 
rättigheter som medför? 
 
GDPR-THE GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION 
How aware are people in Skövde 
municipality in age 18-65 about GDPR 
and the rights involved? 

Examensarbete inom huvudområdet 
Informationsteknologi 
Grundnivå 30 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
Lollo Ghasem 
 
Handledare: Jesper Holgersson 
Examinator: Joeri van Laere 



Sammanfattning	

GDPR	(The	General	Data	Protection	Regulation)		är	ett	nytt	EU-direktiv	som	träde	i	kraft	
25	maj	2018.	EU-direktivet	gäller	i	hela	Europa	och	har	i	syfte	att	styra	hur	och	vem	som	
får	hantera	personuppgifter.	All	form	av	behandling	av	information	som	direkt	eller	
indirekt	kan	knytas	till	en	person	styrs	av	GDPR.	För	alla	myndigheter,	företag	och	
organisationer	innebär	detta	en	stor	förändring.		GDPR	stärker	privatpersoners	
rättigheter	och	hjälper	de	att	ha	kontroll	över	hur	deras	personuppgifter	behandlas	och	
används.	Som	privatperson	delar	vi	med	oss	av	våra	personuppgifter	mer	än	vad	vi	tror.	
Några	av	de	sätt	på	vilka	personlig	information	samlas	in	är	via	användning	av	bilar,	
smarta	telefoner,	program,	bärbara	datorer	och	webbplatser.		

Enligt	en	undersökning	som	har	genomförts	av	Europakommissionen	angående	”Data	
Protection”,	det	vill	säga	dataskydd	visar	resultatet	att	det	är	endast	13%	av	svenska	
befolkningen	som	upplever	att	de	har	full	kontroll	över	all	data	som	de	lämnar	ut	online	
(Commission,	2015).	De	här	13	%	av	svenska	befolkningen	är	även	medvetna	om	att	de	
har	tillgång	till	att	rätta,	ändra	och	radera	data	som	finns	lagrad	om	dem.		

Denna	studie	fokuserar	på	att	undersöka	hur	medvetna	människor	i	Skövde	kommun	i	
ålder	18–65	är	om	GDPR	och	de	rättigheter	som	medförs.	För	att	genomföra	studien	har	
en	enkätundersökning	tillämpats	som	datainsamlingsmetod.		

Resultatet	av	studien	visar	att	majoriteten	av	människorna	är	medvetna	om	GDPR	och	
vad	det	innebär	i	generella	drag	och	de	känner	även	till	de	tre	rättigheterna	rätt	till	
information,	rätt	till	rättelse	och	rätt	till	radering.	Människorna	i	Skövde	kommun	anser	
att	det	är	viktigt	att	veta	hur	personuppgifterna	hanteras	och	behandlas	för	att	
obehöriga	personer	inte	ska	få	tillgång	till	de.		

Slutsatser	som	går	att	dra	från	studien	är	att	människorna	är	måna	om	sina	
personuppgifter.	De	vill	gärna	ha	kontroll	över	personuppgifterna	och	veta	hur	de	
hanteras,	behandlas	samt	om	en	olycka	inträffar	som	leder	till	att	personuppgifterna	blir	
stulna	eller	förstörda	vill	de	gärna	bli	informerade	om	det.		

Nyckelord:	GDPR,	dataskyddsförordningen,	personuppgifter,	personuppgiftsbehandling	

	

	

	

	

	

	

	



 

Abstract	

GDPR	(The	General	Data	Protection	Regulation)	is	a	new	EU	directive	that	came	into	
force	on	May	25,	2018.	The	EU	directive	applies	throughout	Europe	and	has	the	purpose	
of	managing	how	and	who	may	handle	personal	data.	Any	form	of	processing	of	
information	that	can	be	directly	or	indirectly	linked	to	a	person	is	governed	by	GDPR.	
For	all	authorities,	companies	and	organizations,	this	is	a	major	change.	GDPR	
strengthens	the	right	of	individuals	and	helps	them	control	how	their	personal	data	is	
processed	and	used.		

As	a	private	person,	we	share	our	personal	information	more	than	we	think.	Some	of	the	
ways	in	which	personal	information	is	collected	are	through	the	use	of	cars,	smart	
phones,	applications,	laptops	and	websites.		

According	to	a	survey	conducted	by	the	European	Commission	on	”Data	Protection”,	
shows	the	result	that	only	13	%	of	the	Swedish	population	feel	that	they	have	full	
control	over	all	the	data	they	publish	online	(Commission,	2015).	These	13%	of	the	
Swedish	population	are	also	aware	that	they	have	access	to	correct,	modify	ande	delete	
data	stored	about	them.		

This	study	focuses	on	examining	how	conscious	people	in	Skövde	municipality	in	age	
18-65	are	about	GDPR	and	the	right	that	are	brought	about.	To	conduct	the	study	a	
questionnaire	survey	has	been	used	as	a	data	collection	method.		

The	result	of	the	study	shows	that	the	majority	of	people	are	aware	of	GDPR	and	what	it	
means	in	general	terms	and	they	also	know	about	the	three	rigths	the	right	to	
information,	the	right	to	correction	and	the	right	to	delete	data.	The	people	in	Skövde	
municipality	believe	that	it	is	important	to	know	how	the	personal	data	is	handled	and	
processed	so	that	unauthorized	persons	will	not	have	access	to	them.		

Conclusions	that	can	be	drawn	from	the	study	aret	hat	people	are	fond	of	their	personal	
data.	They	would	like	to	have	control	over	the	personal	data	and	know	how	they	are	
handled,	processed	and	if	an	accident	occurs	which	causes	the	personal	data	to	be	stolen	
or	destroyed	they	want	to	be	informed	about	it.		

Keywords:	GDPR,	data	protection	regulation,	personal	data,	personal	data	processing	
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1 Inledning	
Juni	2017	inträffade	en	stor	IT-skandal	i	Sverige.	Det	framkom	att	känslig	information,	
uppgifter	och	data	som	är	lagrad	hos	Transportstyrelsen	läckte	och	var	tillgänglig	för	It-
tekniker	som	inte	var	säkerhetskontrollerade.	Det	fanns	bland	annat	information	om	alla	
fordon	i	Sverige	och	uppgifter	från	körkortsregistret,	där	det	även	fanns	information	om	
människor	som	lever	med	skyddad	identitet	(Koselainen,	et	al.,	2017).	Den	här	IT-
skandalen	beskrev	som	en	fara	för	rikets	säkerhet.	

Teknikens	värld	expanderar	och	i	samma	takt	förlorar	allmänheten	kontrollen	över	sina	
uppgifter.	Data	samlas	in	via	olika	tekniska	lösningar	som	exempelvis	datorn,	mobilen,	
webbläsaren.	Från	online-köp	till	filmströmmar	ger	vi	leverantörer	mer	och	mer	
information	vilket	i	sin	tur	leder	till	att	vår	integritet	står	på	spel	(Mark,	et	al.,	2017).		

Vi	ökar	möjligheterna	för	tredje	part	och	hackare	att	få	tillgång	till	våra	personuppgifter,	
vilket	sätter	oss	i	riskzonen	för	attacker.	Med	utvecklingen	av	tekniken	och	internet	blir	
personuppgifter	allt	mer	utsatt	och	tillgängliga	för	dem	som	vill	använda	dem	för	sina	
egna	olagliga	syften	(Mark,	et	al.,	2017).	Det	skapar	nya	utmaningar	för	företag,	
organisationer	och	myndigheter	när	kundernas	förtroende	byggs	upp	och	de	skyddar	
sina	personuppgifter	korrekt	genom	att	följa	lagar	och	förordningar.	Allting	i	affärer	idag	
från	att	förhandla	om	en	överenskommelse	som	motsvarar	kunderna	förväntningar	till	
att	utbyta	kontaktinformation	för	leverans	av	en	försändelse	innebär	vanligtvis	samling,	
överföring,	användning	eller	lagring	av	personlig	information	(Kabanov,	2016).	

Enligt	Nilsson	&	Henricson	(2018)	är	människors	relation	till	personuppgifter	inte	helt	
okomplicerad.	Det	klagas	på	att	plattformar	som	exempelvis	Google	och	Facebook	
samlar	in	mycket	information	om	människor	som	använder	deras	tjänster,	dock	är	
människor	villiga	att	ladda	ner	appar	och	lämna	ut	personuppgifter	och	geografisk	plats	
mot	gratis	parkering	i	några	timmar.	Det	sker	utan	att	människor	tänker	på	vem	eller	
vilka	som	får	tillgång	till	uppgifterna	och	syftet.		

Syftet	med	den	här	studien	är	att	undersöka	hur	medvetna	människor	i	Skövde	kommun	
i	ålder	18–65	är	när	det	gäller	GDPR.	Undersökningen	syftar	dessutom	till	att	ta	reda	på	
om	människorna	vet	vilka	rättigheter	som	GDPR	medför	samt	hur	mycket	kontroll	de	
anser	att	de	har	över	sina	personuppgifter	som	lämnas	ut	till	företag	och	organisationer.		
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2 Bakgrundskapitel	
EU:s	dataskyddsförordningen	GDPR	tillämpades	25	maj	2018	och	har	ersätt	
personuppgiftslagen	(PUL).	GDPR	omfattar	alla	företag,	myndigheter,	föreningar	och	
övriga	organisationer	som	behandlar	personuppgifter	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	De	nya	
reglerna	ger	ett	förstärkt	skydd	vid	behandling	av	personuppgifter,	ställer	höga	krav	på	
tillämparna	och	leder	till	kraftig	ökande	sanktioner	vid	överträdelser.	Om	reglerna	följs	
och	allt	hanteras	på	rätt	sätt	skapar	det	många	möjligheter	till	att	bygga	tillit	och	skaffa	
konkurrensfördelar	i	den	digitala	ekonomin	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	

De	senaste	20	åren	har	personuppgiftslagen	(PUL)	styrt	hur	och	vem	som	får	hantera	
personuppgifter.	Personuppgiftslagen	(PUL)	utgjorde	en	gemensam	grund	inom	
unionen	och	det	var	då	varje	lands	ansvar	att	tolka	direktivet	och	implementera	
regelverket.	Nu	är	det	så	att	det	spelar	ingen	roll	vilket	EU-land	man	befinner	sig	i,	det	är	
samma	lagtext	som	gäller	(Danielsson,	et	al.,	2019).	

 

2.1 Vad	är	GDPR?	
GDPR	styr	hur	och	vem	som	får	hantera	personuppgifter.	All	form	av	behandling	av	
information	som	direkt	eller	indirekt	kan	knytas	till	en	person	styrs	av	GDPR.	För	alla	
myndigheter,	företag	och	organisationer	innebär	detta	en	stor	förändring	(Danielsson,	et	
al.,	2019).	Förändringarna	påverkar	mestadels	de	som	inte	sköter	sig.	Om	ett	företag	
brister	i	sin	behandling	av	personuppgifter	kan	de	tvingas	att	betala	en	administrativ	
sanktionsavgift	på	upp	till	20	miljoner	euro	eller	fyra	procent	av	deras	globala	
omsättning	(Danielsson,	et	al.,	2019).	

Ett	av	de	viktigaste	målen	med	GDPR	är	att	skydda	den	registrerandes	integritet	i	den	
elektroniska	miljön	där	det	finns	en	väsentlig	obalans	mellan	användarna	och	
datainsamlingsorganen	(Meszaros,	2018).	Mycket	fokus	har	legat	på	att	öka	
integritetsskydd,	det	vill	säga	stärka	medborgarnas	rättigheter.	Det	innebär	att	det	ställs	
krav	på	organisationer	och	företag	att	de	ska	informera	hur	de	hanterar	uppgifter,	vilka	
uppgifter	de	hanterar	och	varför.	Som	medborgare	ska	det	finnas	en	möjlighet	att	säga	
nej	till	att	personuppgifter	används.	I	samband	med	ökandet	av	integritetsskyddet	ingår	
även	rätten	att	bli	glömd	(Danielsson,	et	al.,	2019).	En	medborgare	kan	begära	att	få	
uppgifter	från	exempelvis	kundregister	eller	sökmotorer	bortplockade,	vilket	inte	har	
varit	möjligt	tidigare.		

Många	krav	som	GDPR	medför	fanns	redan	i	personuppgiftslagen	(PUL),	GDPR	är	till	en	
viss	del	en	uppdatering	av	personuppgiftslagen	(PUL).	Det	som	är	viktigt	att	tänka	på	
när	det	gäller	GDPR	är	att	hålla	koll	på	informationen.	Det	finns	ett	inbyggt	dataskydd	i	
förordningen	som	betyder	att	man	måste	känna	sin	data	och	alla	system	som	hanterar	
information.	Alla	organisationer	bör	ha	genomfört	en	riskbedömning	och	tagit	reda	på	
varför	vissa	uppgifter	lagras,	hur	de	samlas	in	och	vem/vilka	som	har	tillgång	till	dem	
(Danielsson,	et	al.,	2019).	



 

GDPR	är	en	tuff	utmaning	för	organisationer,	företag	och	myndigheter.	I	samband	med	
att	den	nya	lagen	träde	i	kraft	har	det	krävts	en	mängd	organisatoriska	förändringar	och	
anledningen	till	det	är	bestämmelser	gällande	GDPR	som	anger	en	
rapporteringsskyldighet	i	samband	med	en	personuppgiftsincident	(Datainspektionen,	
2019).	

För	att	kunna	leva	upp	till	de	nya	skyldigheterna	enligt	GDPR	är	det	viktigt	att	
organisationer,	företag	och	myndigheter	som	behandlar	personuppgifter	har	rutiner	på	
plats	för	att	kunna	upptäcka,	rapportera	och	utreda	personuppgiftsincidenter.	

 

2.1.1 GDPR	för	organisationer,	företag	och	myndigheter	
GDPR	består	av	många	krav	och	regler	som	talar	om	hur	organisationer	och	företag	får	
hantera	personuppgifter	i	verksamheten.	Som	organisation	eller	företag	finns	det	några	
grundläggande	principer	som	bör	tas	hänsyn	till.	De	grundläggande	principerna	är:		

- Samla	inte	in	fler	personuppgifter	än	nödvändigt,	det	vill	säga	samla	endast	in	
personuppgifter	som	behövs	för	ett	visst	syfte	

- Spara	inte	personuppgifterna	längre	än	nödvändigt,	radera	de	när	de	inte	längre	
behövs.		

- Skydda	alla	personuppgifter	som	hanteras	i	verksamheten	(Datainspektionen,	
2019).	
	

Företagare	tjänar	mycket	på	att	ha	ordning	på	de	personuppgifter	som	samlas	in	och	
hanteras.	Det	gynnar	företaget	att	ha	ordning	och	reda	men	även	de	anställda,	kunderna	
och	leverantörerna	ska	känna	att	deras	uppgifter	hanteras	på	ett	ansvarsfullt	sätt.		

Enligt	Datainspektionen	(2019)	är	ett	av	syftena	med	GDPR	att	alla	länder	i	EU	ska	följa	
samma	regler	när	det	gäller	hantering	av	personuppgifter.	Anledningen	till	det	är	att	
göra	det	enklare	för	företag	att	verka	i	flera	EU-länder	och	för	att	öka	möjligheten	att	
expandera.	Det	innebär	att	ett	svenskt	företag	inte	behöver	oroa	sig	för	att	uppgifter	om	
exempelvis	kunder	kommer	att	hanteras	på	ett	annat	sätt.	Innan	GDPR	träde	i	kraft	har	
företag	i	EU	behövt	hantera	28	olika	dataskyddslagar	men	tack	vare	GDPR	slipper	
företag	informera	bland	annat	olika	nationella	dataskyddsmyndigheter	om	de	uppgifter	
som	hanteras	och	behandlas.	Alla	etablerade	företag	inom	EU	måste	följa	samma	
dataskyddsregler	(Datainspektionen,	2019).	

	

2.1.2 GDPR	för	privatpersoner	
Som	privatperson	delar	vi	med	oss	av	våra	personuppgifter	mer	än	vad	vi	tror,	både	
genom	online	shopping,	sociala	medier,	bankärenden	online	eller	via	elektroniska	
deklarationer.	GDPR	omfattar	alla	information	som	gäller	dig	som	privatperson.	Det	
innebär	information	som	identifierar	eller	är	identifierbar	en	levande	privatperson.	Det	



 

kan	vara	information	som	exempelvis	namn,	adress,	ID-nummer	eller	information	om	
din	hälsa	(Datainspektionen,	2019).	

GDPR	stärker	privatpersoners	rättigheter	och	hjälper	de	att	ha	kontroll	över	hur	deras	
personuppgifter	behandlas	och	används.	Som	privatperson	har	man	rätt	att	kontakta	en	
myndighet	eller	ett	företag	som	hanterar	och	behandlar	dina	personuppgifter	och	
begära	att	få	reda	på	vilka	personuppgifter	det	är	som	behandlas	samt	att	få	felaktiga	
personuppgifter	rättade	(Datainspektionen,	2019).	Det	finns	även	möjlighet	att	
komplettera	personuppgifterna	om	det	är	någonting	som	saknas.			

För	att	ta	reda	på	vilka	personuppgifter	som	behandlas	ska	man	begära	ett	
registerutdrag	och	det	görs	genom	att	kontakta	den	som	har	registrerade	uppgifter	om	
dig	och	begär	ett	registerutdrag.	Personuppgiftsansvarig,	det	vill	säga	myndigheten	eller	
företaget	som	hanterar	och	behandlar	dina	personuppgifter	har	en	månad	på	sig	att	
tillhandhålla	den	registrerade	information	efter	att	begäran	har	mottagits	
(Datainspektionen,	2019).	

 

2.2 Privacy	by	design	
Privacy	by	design	är	ett	inbyggt	dataskydd	som	innebär	att	hänsyn	tas	till	
integritetsskyddsreglerna	i	samband	med	utformning	av	rutiner	och	IT-system.	
Dataskyddet	är	ett	tillvägagångsätt	som	ser	till	att	kraven	i	GDPR	uppfylls	och	framför	
allt	att	de	registrerades	rättigheter	skyddas	(Datainspektionen,	2019).	I	GDPR	finns	det	
ett	standardkrav	som	innebär	att	personuppgifter	inte	ska	behandlas	i	onödan.	Det	vill	
säga,	att	inte	mer	information	än	nödvändigt	samlas	in	om	den	registrerade	
(Datainspektionen,	2019).	

En	databehandlingsprincip	är	data	minimering	som	avser	att	begränsa	insamling,	
lagring	och	användning	av	personuppgifter	till	data	som	är	relevant,	adekvata	och	
viktigare	nödvändigt	för	att	utföra	syftet	med	behandling	av	personuppgifter	(Gruschka,	
et	al.,	2018).	

Betydelsen	av	att	överväga	integritet	som	en	del	av	systemets	utvecklingsprocess	är	
allmänt	accepterat	som	en	viktig	aspekt	för	utveckling	av	system	för	integritetsskydd.	
Det	har	resulterat	i	att	ett	antal	metoder	för	integritetsskydd	har	införts	för	att	hjälpa	
systemutvecklare	att	analysera	och	framkalla	integritetsbehov	för	olika	
mjukvarusystem.	I	samband	med	den	ökande	användningen	av	privacy	by	design	har	
det	blivit	viktigt	att	inte	bara	säkerställa	att	de	kan	stödja	framtagandet	och	analysen	av	
integritetsbehov	men	även	utvecklas	med	lämpliga	användbarhetsaspekter	åtanke	för	
att	säkerställa	det	kommer	att	bli	applicerade	på	korrekt	sätt	(Pattakou,	et	al.,	2018).	

	



 

2.3 Samtycke	
För	att	organisationer,	företag	och	myndigheter	ska	få	behandla	personuppgifter	krävs	
det	ett	samtycke.	Samtycke	är	en	rättslig	grund	som	innebär	att	den	registrerade	har	
sagt	ja	till	personuppgiftsbehandling	(Datainspektionen,	2019).	Det	ska	tydligt	framgå	
att	den	registrerade	personen	godkänner	att	personuppgifterna	används.	Det	går	att	ge	
ett	samtycke	via	ett	uttalande	eller	via	en	entydig	bekräftande	handling,	exempelvis	via	
en	kryssruta	på	en	webbplats.		

Ett	samtycke	kan	används	exempelvis	om	en	arbetsgivare	vill	filma	eller	fotografera	på	
delar	av	arbetsplatsen.	Då	måste	arbetsgivaren	fråga	alla	medarbetare	som	sitter	på	den	
berörda	delen	efter	deras	samtycke	för	att	de	kanske	syns	eller	kommer	med	på	filmen	
och	fotografierna.	Det	är	viktigt	att	arbetsgivaren	är	tydlig	med	att	det	är	frivilligt	och	
om	någon	eller	några	inte	vill	vara	med	ska	det	inte	leda	till	negativa	konsekvenser	
(Datainspektionen,	2019).	Som	privatperson	har	du	rätt	att	säga	nej	till	
personuppgiftsbehandling.		

Transparens	av	information	och	informerat	samtycke	är	två	huvudprinciper	i	GDPR.	Det	
innebär	att	användare	ska	informeras	om	datapraxis	och	få	möjlighet	att	fritt	avgöra	om	
att	ge	eller	hålla	sitt	samtycke	till	den	beskrivna	användningen	av	deras	personuppgifter	
(Rossi	&	Palmirani,	2017).	Dock	så	är	det	så	att	människor	inte	läser	sekretesspolicy,	de	
ger	sitt	samtycke	genom	att	trycka	på	”godkänn”.	I	de	sällsynta	fall	där	människor	
faktiskt	läser	dessa	dokument	finner	de	dem	för	långa	eller	för	svåra	att	förstå.	Det	leder	
till	att	människor	inte	är	tillräckligt	informerade	om	hur	deras	personuppgifter	hanteras	
och	behandlas	(Rossi	&	Palmirani,	2017).	

2.4 De	registrerades	rättigheter	
De	registrerade	som	har	personuppgifter	som	behandlas	har	rätt	till	antal	rättigheter	
enligt	dataskyddsförordningen.	Rättigheterna	innebär	bland	annat	att	registrerade	ska	
få	information	om	när	och	hur	deras	personuppgifter	behandlas	och	att	de	har	möjlighet	
att	ha	kontroll	över	sina	egna	uppgifter.	Som	registrerad	har	man	rätt	att	få	sina	
uppgifter	rättade,	raderade,	få	ut	uppgifter,	flytta	sina	uppgifter	eller	till	och	med	
blockerade.	Rättigheterna	har	utökats,	förstärkt	och	specificerats	i	
dataskyddsförordningen	jämfört	med	personuppgiftslagen	(PUL)	(Datainspektionen,	
2019).	

Nedan	nämns	”Rätt	till	information”,	”Rätt	till	rättelse”	och	”Rätt	till	radering”.		

2.4.1 Rätt	till	information	
Rätt	till	information	innebär	att	den	registrerade	har	rätt	att	få	information	om	när	hens	
personuppgifter	behandlas.	Det	är	personuppgiftsansvarige	ansvar	att	informera	den	
registrerade	när	det	sker	en	personuppgiftsbehandling	men	även	när	den	registrerade	
begär	det	(Datainspektionen,	2019).	Det	finns	särskilda	tillfällen	när	information	måste	
ges	till	den	registrerande	och	det	är	bland	annat	när	det	sker	ett	dataintrång	eller	en	
personuppgiftsincident	som	i	sin	tur	kan	leda	till	identitetsstöld	eller	bedrägeri.		



 

Information	till	registrerande	ska	tillhandhållas	lättillgängligt,	i	skriftlig	form,	bestå	av	
tydligt	och	enkelt	språk	och	vara	kostnadsfritt	(Datainspektionen,	2019).	

Viktigt	som	det	är	att	ha	rättigheten	att	få	tillgång	till	information	om	sig	själv	är	det	inte	
alltid	en	absolut	rättighet.	Det	finns	goda	skäl	att	vägra	tillgång	om	information	ibland,	
exempelvis	ifall	det	skulle	skada	en	brottsutredning,	riskera	någons	säkerhet	eller	bryta	
mot	juridiska	behörigheter	eller	att	informationen	inte	kan	hämtas	alternativ	hittas	
(Evans,	2014).	

2.4.2 Rätt	till	rättelse	
Rätt	till	rättelse	innebär	att	som	privatperson	har	man	rätt	att	ta	kontakt	med	ett	företag	
eller	myndighet	som	behandlar	personuppgifter	och	be	att	få	de	felaktiga	uppgifterna	
rättade	(Datainspektionen,	2019).	Privatpersoner	har	även	rätt	att	komplettera	
personuppgifterna	om	det	är	något	som	saknas	och	som	är	relevant	med	hänsyn	till	
ändamålet	med	personuppgiftsbehandlingen.		

När	en	privatperson	har	begärt	rättning	av	uppgifter	måste	företaget	eller	myndigheten	
även	informera	dem	som	de	har	lämnat	ut	uppgifterna	till	om	att	uppgifterna	har	rättats	
(Datainspektionen,	2019).	I	det	här	fallet	har	privatpersonen	rätt	till	att	begära	att	få	
information	om	till	vem	uppgifterna	har	lämnats	ut	till	ifall	privatpersonen	är	
intresserad	av	att	veta	det.		

2.4.3 Rätt	till	radering	
En	enskild	person	kan	vända	sig	till	en	myndighet	eller	ett	företag	som	behandlar	
personuppgifter	och	begära	att	alla	personuppgifter	som	avser	hen	ska	raderas	
(Datainspektionen,	2019).	Rätten	till	radering	har	uppstått	på	grund	av	att	alla	
registrerande	behöver	mer	kontroll	över	sina	personuppgifter,	speciellt	personuppgifter	
som	de	delar	med	sig	av	via	Internet	(Meszaros,	2018).		

Personuppgifterna	måste	raderas	i	följande	fall:		

- Om	uppgifterna	inte	längre	behövs	för	de	ändamål	som	de	samlades	in	för	
- Om	behandlingen	grundar	sig	på	den	enskildes	samtyckte	och	denne	återkallar	

samtycket	
- Om	behandlingen	sker	för	direktmarknadsföring	och	den	enskilde	motsätter	sig	

att	uppgifterna	behandlas	
- Om	den	enskilde	motsätter	sig	personuppgiftsbehandlingen	som	sker	inom	

ramen	för	myndighetsutövning	eller	efter	en	intresseavvägning	och	det	inte	finns	
berättigande	skäl	som	väger	tyngre	än	den	enskildes	intresse	

- Om	personuppgifterna	har	behandlats	olagligt	
- Om	radering	krävs	för	att	uppfylla	en	rättslig	skyldighet	
- Om	personuppgifterna	avser	barn	och	har	samlats	in	i	samband	med	att	barnet	

skapar	en	profil	i	ett	socialt	nätverk	
- Om	uppgifter	raderas	på	den	enskildes	begäran	måste	myndigheten	eller	

företaget	informera	dem	som	de	har	lämnat	ut	uppgifterna	till	om	raderingen	
(Datainspektionen,	2019).	



 

2.5 Personuppgifter	
Personuppgifter	anses	vara	det	viktigaste	begreppet	inom	dataskyddsförordningen	och	
begreppet	definieras	på	följande	sätt	”	Varje	upplysning	som	avser	en	identifierad	eller	
identifierbar	fysisk	person	är	en	person	som	direkt	eller	indirekt	kan	identifieras	särskilt	
med	hänvisning	till	en	identifierare	som	ett	namn,	ett	identifikationsnummer,	en	
lokaliseringsgrupp,	eller	online	identifikatorer	eller	en	eller	flera	faktorer	som	är	specifika	
för	den	fysiska	personens	fysiska,	fysiologiska,	genetiska,	psykiska,	ekonomiska,	kulturella	
eller	sociala	identitet”	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	

Som	det	framgår	av	begreppet	avser	begreppet	samtliga	typer	av	data	som	kan	härledas	
till	en	fysisk	person.	E-postadress	i	formatet	”namn.efternamn@företag.se”	är	ett	
exempel	på	en	personuppgift	som	direkt	eller	indirekt	kan	identifiera	en	fysisk	person,	
oavsett	om	e-postadressen	används	i	arbetet	eller	privat.	Personuppgifter	kan	vara	data	
som	exempelvis	namn,	personnummer,	adresser,	fotografier,	ljudklipp,	IP-adresser	med	
mera	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	Indirekta	uppgifter	omfattas	också	som	personuppgifter,	
det	vill	säga	uppgifter	som	kräver	att	de	kombineras	med	andra	uppgifter	för	att	kunna	
identifiera	en	fysisk	person.		

Det	finns	två	stycken	kategorier	av	personuppgifter,	generella	personuppgifter	och	
känsliga	personuppgifter.	Generella	personuppgifter	omfattar	samtliga	personuppgifter.	
Känsliga	personuppgifter	omfattar	de	uppgifter	som	dataskyddsförordningen	benämner	
”särskild	kategori	av	personuppgifter”.	Det	omfattar	uppgifter	som	kan	avslöja	ras	eller	
etniskt	ursprung,	politiska	åsikter,	religiös	eller	filosofisk	övertygelse	eller	medlemskap	
i	fackförening,	behandling	av	genetiska	uppgifter,	uppgifter	om	hälsa,	sexualliv	eller	
sexuella	läggning	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	

Med	hjälp	av	personuppgifter	skapas	det	förutsättningar	och	möjlighet	att	identifiera	en	
privatperson.	Därmed	är	det	viktigt	att	som	privatperson	att	tänka	på	vad	för	
personuppgifter	som	lämnas	ut,	till	vem	och	vad	syftet	är.	Personuppgifter	bör	inte	
lämnas	ut	till	vem	som	helst	och	inte	i	onödan,	det	vill	säga	om	det	inte	finns	något	syfte	
med	det.		

Personuppgifter	har	blivit	allt	viktigare	till	följd	av	organisationernas	utökade	försök	
inom	sina	marknadsföringsinsatser,	att	fånga,	bearbeta	och	använda	konsumenternas	
personuppgifter.	(Rusesce,	et	al.,	2010)	Alla	direkta	marknadsföringsmetoder	som	
används	av	de	organisationer	som	finns	på	marknaden	för	att	tillhandhålla	produkter	
och	tjänster	har	i	syfte	att	fånga	upp	uppgifter	om	konsumenternas	för	att	sedan	
använda	de	i	framtida	kampanjer	(Rusesce,	et	al.,	2010).	

2.6 Personuppgiftsincident		
En	personuppgiftsincident	är	en	säkerhetsincident	som	kan	innebära	risker	för	
människors	frihet	och	rättigheter.	Det	kan	vara	risker	som	innebär	att	en	person	
förlorar	kontrollen	över	sina	uppgifter.	Diskriminering,	identitetsstöld,	bedrägeri	är	
exempel	på	incidenter.	Det	kan	även	vara	ett	dataintrång	som	i	sin	tur	leder	till	läckta	



 

personuppgifter	alternativ	att	obehöriga	personer	får	tillgång	till	verksamhetens	
hanterande	personuppgifter	(Datainspektionen,	2019).	

När	en	personuppgiftsincident	inträffar	ska	det	rapporteras	av	en	så	kallad	
personuppgiftsansvarig	som	finns	utsedd	i	verksamheten.	Personuppgiftsansvarig	ska	
sedan	i	sin	tur	rapportera	detta	vidare	till	Datainspektionen	inom	72	timmar	efter	det	
att	överträdelsen	har	upptäckts	(Datainspektionen,	2019).	Därefter	måste	man	
omedelbart	informera	de	personer	som	har	drabbats	av	personuppgiftsincidenten,	det	
vill	säga	om	det	är	stor	risk	att	deras	rättigheter	och	friheter	kan	påverkas	
(Datainspektionen,	2019).	

Den	här	nya	rapporteringsskyldigheten	har	inneburit	utmaningar	för	organisationer,	
företag	och	myndigheter.	Nya	verksamhetsprocesser,	rutiner,	handlingsplaner	har	
behövts	skapas	för	att	kunna	möta	skyldigheterna	som	ställs	i	samband	med	GDPR	och	
framför	allt	för	att	kunna	vara	förberedda	att	hantera	en	personuppgiftsincident	ifall	det	
skulle	inträffa	en	sådan.		

	

2.7 Risker	med	insamling	av	personuppgifter		
Risken	för	att	personuppgifter	stulits	eller	missbrukas	är	inte	det	enda	problemet	vid	
insamling	av	personuppgifter.	Information	om	en	användare	säljs	ständigt	till	
reklamföretag.	En	online	sökning	på	en	bil	kan	exempelvis	resultera	i	riktade	annonser	
för	samma	bilmärke	via	AdSense.	Information	kan	även	läckas	ut	på	andra	sätt	som	
exempelvis	via	cookies	och	webbplatser	från	en	tredje	part	(Mark,	et	al.,	2017).	

En	webbläsares	beteende	övervakas	ständigt	av	ett	antal	annonsnätverk	som	använder	
sig	av	avancerade	spårningsteknik.	Samlade	data	som	är	förknippad	med	besökta	sidor	
används	för	att	avleda	användarintressen	på	flera	webbplatser	och	för	att	bygga	upp	en	
uppdaterad	användarprofil	(Re	&	Carpineto,	2016).	Användarprofiler	möjliggör	
beteendemålning,	det	vill	säga	när	en	profil	relaterar	till	en	annonskategori	kan	
annonsören	rikta	in	sig	mot	den	användaren	även	om	de	surfar	på	webbplatser	som	är	
orelaterade.	Beteendemålning	ökar	privata	problem,	de	besökta	webbplatserna	kan	
avslöja	mycket	om	användarens	vanor	och	egenskaper	som	exempelvis	plats,	inköp,	
finansiell	status,	sexuell	och	politisk	orientering	och	medicinska	tillstånd	(Re	&	
Carpineto,	2016).		

Några	av	de	sätt	på	vilka	personlig	information	samlas	in	är	via	användning	av	bilar,	
smarta	telefoner,	program,	bärbara	datorer,	webbplatser	och	även	genom	
försäljningsorganisationer	(Baloyi	&	Kotze,	2017).	Allt	fler	tekniker	och	applikationer	
samlar	in	och	bearbetar	ökande	mängd	av	personuppgifter.	

Värdet	av	personuppgifter	är	oftast	endast	uppenbart	när	informationen	har	använts	på	
ett	skadligt	sätt	exempelvis	när	någon	har	stulit	kreditkortsinformation	och	använder	
det	för	inköp	utan	att	kreditkortsägarens	kännedom	(Buthelezi	&	Loock,	2015).	



 

2.8 Informationssäkerhet	
Information	är	en	av	de	viktigaste	resurserna	i	organisationer.	Hantering	av	information	
är	en	stor	utmaning.	På	grund	av	det	har	säkerhet	och	integritet	av	information	blivit	
avgörande	och	betydelsefullt	(Shuaib,	et	al.,	2013).	Det	är	varje	organisations	ansvar	att	
skydda	all	information	som	de	hanterar.	Det	innebär	att	de	måste	vara	tillräckligt	
skickliga	för	att	hantera	och	administrera	information	på	ett	säkert	sätt.		

Det	finns	teknik	och	olika	åtgärder	för	säkerhetsarbete	om	att	minimera	risker	och	
hantera	risker	på	bästa	sätt.	Hot	och	säkerhetsrisker	varierar	mot	den	personliga	
integriteten	och	faktorer	som	storleken	och	komplexiteten	på	
personuppgiftsbehandlingen	är	avgörande	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	

Informationssäkerhet	handlar	främst	om	att	hindra	information	från	att	läcka	ut,	
förvrängas	och	förstöras.	Informationssäkerhet	handlar	även	om	att	information	ska	
finnas	tillgänglig	för	rätt	person	och	i	rätt	tid.		Syftet	är	att	minska	chansen	att	
information	hamnar	i	fel	händer	och	framför	allt	att	information	missbrukas	(Frydlinger,	
et	al.,	2018).		

Överföringen	och	tillgången	till	organisationers	känsliga	information	som	exempelvis	
personuppgifter,	kreditkortsuppgifter,	sekretessbelagda	dokument	med	mera	måste	
begränsas	inom	organisationens	egna	system	och	skyddas	mot	obehöriga		(Shuaib,	et	al.,	
2013).	

Om	informationssäkerheten	inte	tas	på	allvar	kan	det	leda	till	att	organisationer	blir	
utsatta	för	hot.	Enligt	Shuaib,	et	al	(2013)	finns	det	fem	vanliga	hot	i	samband	med	
informationssäkerhet.	Det	är	följande	stöld	av	data	och	programvara	av	obehöriga	
personer,	bedrägeri,	organisationens	system	blir	angripna	av	virusprogram,	inkompetens	
och	misstag	genom	vårdslöshet	eller	oförsiktighet	hos	rutinanvändare	och	olyckor	som	
exempelvis	förstörelse	av	datorsystem	på	grund	av	oförutsägbara	olyckor.		

Grunden	för	GDPR	är	ett	riskbaserat	angreppsätt,	det	vill	säga	att	aktörerna	ska	arbeta	
systematiskt	och	riskbaserat	med	informationssäkerhet	för	att	skapa	ett	så	bra	skydd	
som	möjligt	för	personuppgifterna.	Informationssäkerhet	är	bevarandet	av	sekretess,	
riktighet,	tillgänglighet	och	spårbarhet	hos	information	(Frydlinger,	et	al.,	2018).	

Enskilda	personer	ska	veta	vem	som	använder	deras	personuppgifter	och	varför.	I	
samband	med	att	GDPR	träde	i	kraft	är	det	ännu	viktigare	att	företag,	organisationer	och	
myndigheter	arbetar	kontinuerligt	med	säkerhetsarbetet.	Skydd	av	personuppgifter	är	
kärnan	i	GDPR,	det	vill	säga	skydda	personers	integritet	och	att	värna	om	allas	friheter	
och	rättigheter	(Datainspektionen,	2019).	Att	organisationer	och	företag	tillämpar	olika	
åtgärder	för	säkerhetsarbete	och	för	att	förhindra	information	från	att	läcka	eller	
spridas	skapar	en	trygghet	och	säkerhet	för	privatpersoner	som	väljer	att	dela	med	sig	
av	sina	personuppgifter	till	verksamheten.		

	



 

2.9 EU-kommissionens	undersökning	om	”Data	Protection”	2015	
Europakommissionen	utförde	en	undersökning	under	2015	som	handlar	om	hur	
befolkningen	inom	EU	ställer	sig	till	skydd	av	personuppgifter	samt	dataskydd.	TNS	
Opinion	&	Social	Network	utförde	undersökningen	och	den	genomfördes	i	alla	28	
medlemsländer	(Commission,	2015).	Det	var	totalt	27	980	personer	som	intervjuades	
och	all	insamling	av	data	skedde	under	perioden	28	februari	till	9	mars.		Alla	intervjuer	
utfördes	på	det	språk	som	den	tillfrågade	talade,	det	vill	säga	deras	modersmål.		

Kontroll	över	personliga	data	var	den	första	delen	som	undersöktes	.	Människor	blev	
tillfrågade	om	hur	bekväma	eller	obekväma	de	känner	över	att	behöva	lämna	ut	sina	
personuppgifter	online	och	hur	mycket	kontroll	de	anser	att	de	har.		Resultatet	visade	
att	yngre	människor	mellan	15–24	år	känner	att	de	har	fullständig	kontroll	över	sina	
personuppgifter,	det	vill	säga	20%	jämfört	med	personer	som	är	55+,	där	endast	12%	
upplevde	att	de	har	full	kontroll	över	sina	personuppgifter	(Commission,	2015).	Av	
svenskarna	var	det	endast	13%	som	upplevde	att	de	har	full	kontroll	över	sina	
personliga	uppgifter	som	hanteras	online.		

Andra	delen	i	undersökningen	handlade	om	att	avslöja	personlig	information	vid	
användning	av	onlinetjänster	och	applikationer.	Över	sju	av	tio	personer	är	överens	om	
att	personuppgifter	är	en	ökande	del	av	det	moderna	livet	och	anser	att	det	inte	finns	
något	annat	alternativ	än	att	lämna	ut	sina	personuppgifter	om	de	vill	få	produkter	eller	
tjänster	(Commission,	2015).	81%	av	svenska	befolkningen	håller	med	och	anser	att	
lämna	ut	sina	personuppgifter	är	det	enda	alternativet.			

I	en	annan	del	av	undersökningen	tas	hantering	av	personliga	data	av	andra	parter	upp	
och	risker	som	det	kan	medföra.	Frågan	som	ställdes	var	om	de	skulle	vilja	bli	
informerade	om	deras	personuppgifter	som	företaget/organisationen	behandlar	och	
hanterar	skulle	bli	stulen	eller	försvinna.		En	sådan	händelse	kallas	för	
personuppgiftsincident	i	GDPR.	Resultatet	visade	att	98%	av	svenska	befolkningen	
svarade	JA	på	den	frågan	(Commission,	2015).	Av	alla	28	länder	var	Sverige	det	land	som	
hade	högst	resultat.	Av	alla	som	blev	tillfrågade	var	det	totalt	91%	som	svarade	JA.	Om	
man	tolkar	resultatet	verkar	det	som	att	rättigheten	att	bli	informerad	när	en	
personuppgiftsincident	inträffar	är	viktig	för	svenskarna.		

Sammanfattningsvis	anser	majoriteten	av	de	tillfrågade	i	undersökningen	att	det	är	
modernt	och	en	del	av	digitaliseringen	att	insamling	och	behandling	av	personuppgifter	
sker,	speciellt	om	de	får	en	produkt	eller	en	tjänst	utav	det.		Dock	så	är	det	väldigt	få	som	
upplever	att	de	har	full	kontroll	över	sina	personuppgifter	som	de	lämnar	ut.	Trots	det	
vill	människor	bli	informerade	om	en	personuppgiftsincident	inträffar	och	den	påverkar	
dem.	



 

2.10 	Sammanfattning	av	bakgrund	
Bakgrunden	har	i	syfte	att	bidra	med	information	och	kunskap	till	läsarna	för	att	skapa	
en	bild	av	vad	GDPR	är,	hur	det	påverkar	företag,	organisationer,	myndigheter	och	
privatpersoner	samt	deras	rättigheter.	

GDPR	är	ett	relativt	nytt	område,	lagen	träde	i	kraft	för	cirka	ett	år	sedan	och	mycket	
fokus	har	legat	på	att	öka	integritetsskyddet,	det	vill	säga	stärka	privatpersoners	
rättigheter.	Det	innebär	att	det	ställs	krav	på	organisationer	och	företag	att	de	ska	
informera	hur	de	hanterar	personuppgifter,	vilka	personuppgifter	de	hanterar	samt	
varför.	Som	privatperson	ska	det	finnas	en	möjlighet	att	säga	nej	till	att	personuppgifter	
används.	I	samband	med	ökandet	av	integritetsskyddet	ingår	även	rätten	att	bli	glömd.		

Tidigare	forskning	har	resulterat	i	en	bild	där	människor	är	omedvetna	när	det	gäller	
hantering	av	personuppgifter	samt	vilka	rättigheter	de	har	som	privatpersoner.	
europakommissionen	utförde	en	undersökning	under	2015	som	handlar	om	hur	
befolkningen	inom	EU	ställer	sig	till	skydd	av	personuppgifter	samt	dataskydd.	
Undersökningen	visar	hur	medvetna	varje	land	är	när	det	gäller	GDPR	och	hantering	av	
personuppgifter.		
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3 Problemområde	
Juni	2017	inträffade	en	stor	IT-skandal	i	Sverige.	Det	framkom	att	känslig	information,	
uppgifter	och	data	som	är	lagrad	hos	Transportstyrelsen	läckte	och	var	tillgänglig	för	It-
tekniker	som	inte	var	säkerhetskontrollerade.	Det	fanns	bland	annat	information	om	alla	
fordon	i	Sverige	och	uppgifter	från	körkortsregistret,	där	det	även	fanns	information	om	
människor	som	lever	med	skyddad	identitet	(Koselainen,	et	al.,	2017).	Den	här	IT-
skandalen	beskrev	som	en	fara	för	rikets	säkerhet.		

Nästa	skandal	som	sägs	vara	ett	av	de	största	haverierna	när	det	gäller	personlig	
integritet	och	svensk	patientsäkerhet	inträffade	februari	2019.	2,7	miljoner	inspelade	
samtal	till	Vårdguiden	1177	har	legat	oskyddade	på	internet	(Dobos,	2019).	Det	har	
avslöjades	att	alla	telefonsamtal	som	har	ringts	till	Vårdguiden	1177	sedan	2013	har	
legat	öppet	som	ljudfiler	på	en	oskyddad	webbserver,	helt	utan	lösenordsskydd	eller	
annan	form	av	säkerhet.	Vilket	innebär	att	vem	som	helst	har	kunnat	lyssna	på	de	eller	
till	och	med	ladda	ner	de.	Samtalen	som	har	spelats	in	är	känsliga	samtal	som	innehåller	
bland	annat	känsliga	uppgifter	om	människors	sjukdomar,	mediciner,	behandlingar	och	
i	många	fall	även	personnummer.	Den	här	händelsen	räknades	som	känsliga	
personuppgifter	enligt	GDPR	(Dobos,	2019).	

De	här	två	skandalerna	som	har	inträffat	visar	hur	snabbt	kontrollen	över	sina	egna	
personuppgifter	kan	förloras.	I	grund	och	botten	handlar	dessa	skandaler	om	felaktig	
hantering	av	personuppgifter	och	det	är	även	ett	bevis	på	att	som	privatperson	har	man	
väldigt	lite	kontroll	över	sina	personuppgifter.		

Enligt	en	undersökning	som	har	genomförts	av	Europakommissionen	angående	”Data	
Protection”,	det	vill	säga	dataskydd	visar	resultatet	att	det	är	endast	13%	av	svenska	
befolkningen	som	upplever	att	de	har	full	kontroll	över	all	data	som	de	lämnar	ut	online	
(Commission,	2015).	De	här	13	%	av	svenska	befolkningen	är	även	medvetna	om	att	de	
har	tillgång	till	att	rätta,	ändra	och	radera	data.	Det	innebär	att	resterande,	87%	av	
svenska	befolkningen	upplever	att	de	inte	har	full	kontroll	över	sina	personuppgifter	
som	de	delar	med	sig	av	och	de	är	inte	heller	medvetna	om	vilka	rättigheter	de	har.	
Europakommissionens	undersökning	ger	en	tydlig	bild	av	hur	omedvetna	den	svenska	
befolkningen	är	när	det	gäller	hantering	och	behandling	av	personuppgifter	samt	de	
rättigheter	som	medförs.		

Det	har	blivit	allt	vanligare	att	använda	sig	av	internet.	Människor	använder	internet	för	
att	handla	varor,	sköta	bokningar,	streama	filmer	eller	bara	för	att	surfa.	Enligt	en	
undersökning	som	genomfördes	av	Statistiska	Centralbyrån	använder	77%	av	den	
svenska	befolkningen	i	åldern	16–85	internet	i	genomsnitt	varje	dag	(SCB,	2018).	

Sammanfattningsvis	är	människors	medvetenhet	kring	hantering	av	personuppgifter	
och	vilka	rättigheter	de	har	väldigt	låg	trots	att	svenska	befolkningen	använder	internet	
dagligen.	87%	är	en	hög	siffra	som	visar	på	att	en	stor	del	av	svenska	befolkningen	är	



 

omedvetna	om	hur	deras	personuppgifter	samlas	in,	hanteras	och	behandlas	samt	vilka	
rättigheter	de	har.		

Det	är	viktigt	för	privatpersoner	att	känna	till	GDPR	och	de	rättigheter	som	medförs	för	
att	enligt	tidigare	forskning	och	undersökningar	från	bland	annat	EU-kommissionen	
framgår	det	att	privatpersoner	inte	är	medvetna	om	vad	GDPR	är	och	vilka	rättigheter	
de	har	som	privatpersoner.	Baloyi	&	Kotze	(2017)	säger	att	människor	engagerar	sig	
med	olika	teknologier	i	sitt	dagliga	liv	och	blir	registrerade	när	de	delar	med	sig	av	
personlig	information	i	samband	med	programvaror,	enheter,	tjänster	eller	
organisationer.		I	många	fall	är	människor	omedvetna	om	att	deras	personuppgifter	är	
infångade	eller	om	möjliga	konsekvenser	när	deras	personuppgifter	är	utanför	deras	
kontroll.	Det	är	viktigt	att	känna	till	GDPR	och	sina	rättigheter	för	att	kunna	skydda	sig	
själv	från	att	bli	utsatt	för	exempelvis	bedrägeri	men	framför	allt	för	att	skapa	möjlighet	
att	ha	kontroll	över	sina	personuppgifter.	Genom	att	ha	kontroll	över	sina	
personuppgifter	vet	man	vem	eller	vilka	som	behandlar	de	och	hur.	Det	i	sin	tur	skapar	
en	viss	trygghet	och	det	underlättar	ifall	man	blir	utsatt,	då	är	det	enklare	att	agera	om	
man	känner	till	sina	rättigheter.	Dataskydd	har	blivit	ett	hett	område	av	intresse	över	
hela	världen	för	att	det	direkt	påverkar	de	grundläggande	mänskliga	rättigheterna	och	
rättigheten	till	ett	privatliv	(Baloyi	&	Kotze,	2017).	

För	att	ta	sig	förbi	den	här	problematiken	krävs	det	att	privatpersoner	är	pålästa	om	vad	
GDPR	är	och	framför	allt	vilka	rättigheter	de	har	i	samband	med	
personuppgiftsbehandling.	På	så	sätt	kan	de	vara	mer	källkritiska	när	de	delar	med	sig	
av	sina	personuppgifter	och	minska	chansen	för	att	bli	utsatta	för	problem	som	påverkar	
deras	integritet.	Framför	allt	kan	de	kontrollera	sina	personuppgifter	om	de	känner	till	
sina	rättigheter.	Om	en	privatperson	inte	är	medveten	om	vilka	rättigheter	som	GDPR	
medför	samt	inte	medveten	om	vilka	konsekvenser	som	delning	av	personuppgifter	kan	
leda	till	då	har	man	ingen	kontroll.	EU-kommissionens	undersökning	visar	att	
människor	vill	ha	kontroll	över	sina	personuppgifter	samt	så	vill	de	bli	informerade	om	
deras	personuppgifter	skadas,	försvinner	eller	blir	stulna.		

 

3.1 Syfte	
Syftet	med	den	här	uppsatsen	är	att	undersöka	hur	medvetna	människor	i	Skövde	
kommun	i	ålder	18–65	är	när	det	gäller	GDPR.	Undersökningen	syftar	dessutom	till	att	
ta	reda	på	om	människorna	vet	vilka	rättigheter	som	GDPR	medför	samt	hur	mycket	
kontroll	de	anser	att	de	har	över	sina	personuppgifter	som	lämnas	ut	till	företag	och	
organisationer.		

Den	här	undersökningen	ämnar	ge	en	bild	och	insikter	om	hur	medvetna	människor	är	
när	det	gäller	GDPR	samt	de	rättigheter	som	medförs.	Som	privatperson	är	det	viktigt	att	
veta	hur	personuppgifter	hanteras	och	behandlas	samt	vilka	rättigheter	man	har	för	att	
det	inte	går	att	förlita	sig	på	att	lagar	och	regler	ska	skydda	en,	speciellt	inte	när	en	



 

olycka	väl	inträffar.	Det	senaste	året	har	det	inträffat	flertal	skandaler	som	har	bevisat	
att	det	inte	går	att	förlita	sig	på	att	organisationer	och	företag	skyddar	
personuppgifterna	som	de	behandlar.		

Förhoppningsvis	kan	resultatet	av	studien	leda	till	verklighetsbild,	det	vill	säga	hur	
medvetenheten	kring	GDPR	ser	ut	och	utifrån	resultatet	uppmärksam	läsarna	om	detta.	
Jag	hoppas	att	resultat	även	leder	till	att	människor	vill	ta	reda	på	vad	GDPR	är	och	vilka	
rättigheter	de	har	för	att	minska	chanserna	att	råka	ut	för	problem	som	exempelvis	
identitetsstöld	eller	bedrägerier.	Syftet	med	GDPR	är	trots	allt	att	stärka	privatpersoners	
integritet	och	rättigheter	och	om	människor	är	medvetna	om	det	kan	de	själva	bidra	till	
ökande	skydd	över	sina	personuppgifter.		

	

3.1.1 Frågeställning	
Hur	medvetna	är	människor	i	Skövde	kommun	i	ålder	18–65	om	GDPR	och	de	
rättigheter	som	medförs?	

 

3.2 Avgränsningar	
GDPR	är	ett	område	som	består	av	många	delar.	Den	här	studien	kommer	enbart	att	
fokusera	på	medvetenheten	hos	människor	i	Skövde	kommun	i	ålder	18–65	när	det	
gäller	GDPR	och	de	rättigheter	som	medförs.	.	Anledningen	till	att	studien	kommer	
avgränsas	till	dessa	delar	är	för	att	det	är	medvetenheten	kring	GDPR	och	de	rättigheter	
som	privatpersoner	har	som	jag	finner	mest	intressant	inom	det	här	ämnet	men	även	för	
att	vi	har	en	viss	tidsperiod	att	förhålla	oss	till	för	genomförande	av	studien.	Att	
undersöka	fler	delar	av	GDPR	hade	krävt	mer	tid.	Fokus	kommer	vara	att	ta	reda	på	om	
människor	inom	det	åldersintervallet	vet	vad	GDPR	är,	vad	det	innebär	samt	vilka	
rättigheter	som	medförs.	Studien	kommer	att	avgränsas	till	tre	rättigheter,	rätt	till	
information,	rätt	till	rättelse	och	rätt	till	radering.	Den	kommer	således	inte	beröra	några	
delar	inom	GDPR	på	detaljnivå	förutom	rättigheterna.		

Undersökningen	kommer	endast	rikta	in	sig	på	svenska	befolkningen	och	specifikt	
Skövde	kommun.	Med	Skövde	kommun	avser	människor	som	är	folkbokförda	i	Skövde	
kommun.	Det	har	avgränsats	till	en	kommun	för	att	öka	möjligheterna	för	större	antal	
respondenter	som	deltar	i	undersökningen,	vilket	i	sin	tur	leder	till	ett	mer	trovärdigt	
resultat.	När	en	undersökning	genomförs	behövs	det	antal	respondenter	för	att	
resultatet	ska	vara	trovärdigt	och	rimligt.	Genom	att	exempelvis	välja	hela	svenska	
befolkningen	i	Sverige	skulle	det	varit	omöjligt	för	mig	att	nå	det	antal	respondenter	
som	behövs	för	ett	rimligt	och	trovärdigt	resultat.	Ju	större	målgrupp	desto	mer	
respondenter	behövs	det.		

Undersökningen	kommer	även	att	avgränsas	till	människor	i	åldern	18–65	och	det	är	för	
att	enligt	en	undersökning	genomförd	av	Internet	Stiftelsen	är	det	så	gott	som	alla	i	



 

åldrarna	upp	till	55	år	som	använder	internet	dagligen.	Resultatet	visar	att	det	är	mer	än	
99%	som	använder	sig	av	internet.	Andelen	internetanvändare	sjunker	med	stigande	
ålder	(Davidsson	&	Thoresson,	2017)	.	Det	vill	säga,	människor	över	55	år	och	äldre	
använder	internet	i	mindre	utsträckning.	Det	känns	mest	relevant	och	logiskt	att	välja	
åldersintervallet	18–65	år	eftersom	det	är	ett	passande	åldersspann	som	består	av	
aktiva	internetanvändare.		

Europakommissionens	genomförda	undersökning	om	”Data	Protection”	som	nämnds	i	
avsnittet	”andra	studier”	valde	att	dela	upp	sina	respondenter	i	flertal	åldersspann.	
Åldersspannen	som	de	använde	sig	av	var	15–25	år,	25–39	år,	40–45	år	och	55	år	+.		I	
den	här	undersökningen	kommer	människorna	delas	in	i	åldersspannen	18–25	år,	26–
39	år,	40–55	år	och	56–65	år.		Att	skapa	åldersspann	gör	det	enklare	att	identifiera	och	
jämföra	resultat.		

 

3.3 Förväntat	resultat	
Det	förväntande	resultatet	av	den	här	studien	är	att	utifrån	frågeställningen	och	
enkätundersökningen	få	en	uppfattning	och	en	tydlig	bild	av	hur	medvetna	människor	
är	när	det	gäller	GDPR	och	de	rättigheter	som	medför.	Det	vill	säga	är	människor	i	
Skövde	kommun	i	ålder	18	–	65	medvetna	om	vad	GDPR	är	och	vilka	rättigheter	de	har	
eller	har	de	ingen	koll.		
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4 Metod	
För	att	besvara	frågeställningen	är	det	viktigt	att	tillämpa	en	forskningsmetod	som	är	
lämplig	för	den	typ	av	studie	som	ska	genomföras.	Val	av	forskningsmetod	ligger	till	
grund	för	vilka	datainsamlingsmetoder	som	kommer	att	används.		

Det	finns	två	forskningsmetoder	att	välja	mellan,	kvalitativ	metod	och	kvantitativ	metod	
(Berndtsson,	2008).	Det	finns	för-och	nackdelar	med	respektive	metod,	beroende	på	vad	
som	ska	undersökas	och	vilken	typ	av	analts	som	ska	genomföras	av	den	insamlade	data.		

En	kvalitativ	metod	lägger	vikt	vid	detaljer,	nyanser	och	det	unika	hos	varje	
uppgiftslämnare.	När	en	forskare	väljer	att	använda	sig	av	en	kvalitativ	metod	har	hen	
bestämt	sig	i	förväg	vad	hen	ska	leta	efter,	vilket	anses	vara	en	fördel	(Jacobsen,	2002).	
En	kvantitativ	metod	är	mest	lämplig	när	en	frekvens	eller	omfattning	ska	beskrivas	
exempelvis	en	inställning,	en	typ	av	beteende	och	dylikt	(Jacobsen,	2002).	Kvantitativ	
metod	har	den	fördelen	att	den	standardiserar	informationen,	gör	den	lätt	att	behandla	
och	lätt	att	strukturera	(Jacobsen,	2002).		

I	det	här	fallet	kommer	en	kvantitativ	forskningsmetod	att	tillämpas	för	att	besvara	min	
frågeställning.	Frågeställningen	som	har	formulerats	är	testande,	det	vill	säga	den	har	i	
syfte	att	undersöka	ett	problem	och	dess	omfång	och	räckvidd	(Jacobsen,	2002).	Den	
kvantitativa	forskningen	kommer	att	genomföras	i	form	av	en	enkätundersökning. 

Enligt	Berndtsson	(2008)	är	en	kvantitativ	metod	mest	lämplig	om	målet	med	
forskningen	som	ska	genomföras	är	att	mäta	resultat	med	hjälp	av	siffror.	Med	hjälp	av	
en	kvantitativ	metod	skapas	en	förståelse	för	hur	något	är	uppbyggt,	hur	något	är	
konstruerat	eller	hur	något	fungerar.		

Syftet	med	den	här	studien	är	att	undersöka	”Hur	medvetna	är	människor	i	Skövde	i	ålder	
18–55	om	GDPR	och	de	rättigheter	som	medför?”	,	i	och	med	att	en	enkätundersökning	
kommer	att	tillämpas	kommer	undersökningen	generera	ett	resultat	i	form	av	siffror.	
Därför	är	en	kvantitativ	forskningsmetod	bäst	att	använda	sig	av.	Medvetenheten	
kommer	att	mätas	i	form	av	procent.		

	

4.1 Enkätundersökning		
Enkätundersökning	är	ett	specialfall	av	intervjumetodik.	Det	är	en	kollektiv	intervju	där	
ett	standardiserat	frågeformulär	presenteras	för	många	personer.	Frågorna	som	ställs	i	
enkäten	måste	vara	korta	och	precisa,	svarsalternativen	klara	och	entydiga	(Befring,	
1994).	Det	är	viktigt	att	frågorna	framstår	som	relevanta.	Enkätundersökning	innebär	
att	alla	svarspersoner	får	exakt	samma	frågor.	Frågorna	som	ställs	i	
enkätundersökningen	behöver	inte	vara	ytliga.	Det	är	möjligt	att	ställa	öppna	och	
bundna	frågor	som	ger	möjlighet	att	ta	reda	på	tänkesätt	och	värderingar	hos	
svarspersonerna	(Kylen,	2004).		



 

Enkätfrågor	och	svar	kan	konstrueras	på	flera	olika	sätt.	Det	är	möjligt	att	dela	in	en	
enkät	i	öppna	frågor	och	frågor	med	fasta	svarsmöjligheter.	Fasta	svarsmöjligheter	
innebär	att	svarspersonen	kryssar	i	en	av	flera	rutor	med	ett	förutbestämt	svar	(Hagevi	
&	Viscovi,	2016).	Fördelen	med	fasta	svarsalternativ	är	det	är	enklare	för	respondenten	
att	besvara	eftersom	de	då	inte	behöver	formulera	ett	eget	svar.	Svarsalternativen	kan	
även	bidra	till	respondenten	förståelse	av	frågan.	Fasta	svarsalternativ	är	relativt	enkla	
att	bearbeta	och	sammanställa.	Nackdelen	är	att	det	kräver	mycket	förarbete	och	det	
kräver	att	både	frågorna	och	framför	allt	svarsalternativen	är	genomtänkta.	En	annan	
nackdel	är	att	respondenten	blir	begränsad	och	kan	endast	välja	ett	svarsalternativ	för	
att	besvara	frågan	(Persson,	2016).	

Enkätundersökningen	kommer	skapas	via	webben	,	det	vill	säga	en	digital	enkät.	
Anledningen	till	att	en	digital	enkät	väljs	är	för	att	det	finns	flertal	fördelar	med	det	som	
gynnar	mig	i	samband	med	den	här	studien.	Fördelar	med	en	digital	enkät	är	att	de	
sparar	tid,	de	påskyndar	databehandling,	de	tillåter	stor	geografisk	täckning	och	
undersökningarna	är	inte	begränsade	till	vissa	platser.	Framför	allt	går	det	snabbt	att	
sprida	enkäten	och	samla	in	svar	tillskillnad	från	en	pappersenkät	(Denscombe,	2014).	
Resultatet	av	en	digital	enkät	kan	ses	online	och	visas	i	form	av	diagram	vilket	är	
användbart.	Nackdelar	med	en	digital	enkät	är	att	det	kan	bli	en	ojämn	fördelning	av	
respondenter,	exempelvis	kan	det	leda	till	att	det	är	mer	yngre	människor	som	svarar	än	
äldre.	En	annan	nackdel	kan	vara	att	respondenterna	tycker	det	är	jobbigt	att	läsa	
enkäten	på	skärmen.	En	del	människor	upplever	att	det	är	jobbigare	att	läsa	text	från	en	
skärm	jämfört	med	papper	(Denscombe,	2014).	

Tanken	med	enkäten	är	att	inleda	den	med	en	kort	introduktion	om	vad	GDPR	är	samt	
syftet	med	undersökningen	och	det	är	för	att	respondenterna	ska	veta	vad	
enkätundersökningen	handlar	om	och	vad	syftet	är	.	Enkäten	kommer	att	delas	med	
hjälp	av	sociala	medier.	Facebook	är	den	plattform	som	kommer	att	används	för	att	dela	
och	sprida	enkäten.		Med	hjälp	av	Facebook	går	det	möjligtvis	att	nå	ut	till	många	
människor	och	på	så	sätt	ökas	även	antalet	besvarade	enkäter.		

För	att	analysera	utfall	av	enkätundersökningarna	kommer	ett	statistiskt	mått	som	
kallas	för	”typvärde”	att	tillämpas.	Typvärde	är	ett	lägesmått	som	utgörs	av	det	mest	
förekommande	värdet	i	ett	datamaterial	(Frisk,	2018).	För	att	beskriva	ett	typiskt	värde	
i	ett	material	används	typvärde.	När	typvärde	ska	räknas	ut,	då	räknas	antal	förekomster	
av	alla	värden	i	det	insamlade	materialet.	Det	värde	som	förekommer	mest	är	typvärdet.		

	

4.1.1 Respondenter	
När	en	enkätundersökning	ska	genomföras	är	det	bra	att	ta	reda	på	i	förväg	hur	många	
respondenter	som	behövs	för	ett	trovärdigt	resultat.	Det	går	att	räkna	ut	hur	många	
respondenter	som	behövs	utifrån	”population	size”,	”confidence	level”	och	”margin	of	
error”	(SurveyMonkey,	2019).	



 

Population	size	är	antalet	personer	i	gruppen	som	jag	försöker	att	studera.	Confidence	
level	är	sannolikheten	att	undersökningen	reflekterar	respondenternas	attityder.		
Margin	of	error	är	antalet	provtagningsfel	i	resultatet	av	en	undersökning.	Det	vill	säga	
ju	större	felmarginal,	desto	mindre	chans	är	det	att	resultatet	av	undersökningen	är	
sann.	Ju	mindre	felmarginal	desto	närmare	är	det	att	ha	det	exakta	svaret	på	en	viss	
confidence	level	(SurveyMonkey,	2019).	

Enligt	Trost	(2012)	bör	man	räkna	ut	hur	stort	urvalet	ska	vara	i	jämfört	med	
populationen	som	ska	undersökas.	Storleken	på	urvalet	baseras	på	faktorerna	
felmarginal,	konfidensnivå	och	population,	vilket	även	nämns	ovan.	När	en	
undersökning	ska	genomföras	brukar	syftet	vara	att	ta	reda	på	hur	en	viss	grupp	av	
människor	upplever	eller	uppfattar	saker	och	ting.	Dock	är	det	nästan	omöjligt	att	fråga	
alla	människor	inom	den	målgrupp	som	är	av	intresse	därmed	måste	ett	urval	göras	
(Trost,	2012).		

För	att	räkna	ut	hur	många	respondenter	som	behövs	för	min	enkätundersökning	har	
jag	använt	mig	av	SurveyMonkey	som	är	en	välkänd	webbsida	där	det	är	möjligt	att	få	
hjälp	med	att	kalkylera	ut	sample	size.		

Först	tog	jag	reda	på	hur	många	människor	som	är	folkbokförda	i	Skövde	kommun	och	
det	resulterade	i	55	729	stycken.	Population	size	är	därmed	55	729.	Confidence	level	
sattes	till	95%	vilket	är	standard	enligt	SurveyMonkey	och	margin	of	error	sattes	till	7%	
för	att	ju	mindre	felmarginal	desto	större	chans	är	det	att	ett	trovärdigt	och	exakt	
resultat	framställs.	Margin	of	error	bör	ligga	mellan	5%	till	10%,	högre	än	10%	kan	leda	
till	tveksam	forskning.		

Utifrån	de	angivna	siffrorna	resulterade	det	ett	sample	size	på	196	respondenter.	Det	
innebär	att	för	den	här	undersökningen	behövs	det	minst	196	respondenter	för	ett	
trovärdigt	resultat.		

För	att	inte	endast	förlita	mig	på	ett	enda	verktyg,	det	vill	säga	SurveyMonkey	valde	jag	
att	testa	ett	till	verktyg	för	att	säkerställa	att	sample	size	är	196	för	min	studie.		

Det	andra	verktyget	jag	testade	för	att	räkna	ut	sample	size	(urvalsstorleken)	för	min	
enkätundersökning	var	NPS	kalkylator	(Net	Promoter	Score).	För	att	räkna	ut	antalet	
respondenter	som	behövs	för	enkätundersökningen	måste	man	även	här	ange	
Population	size,	Confidence	level	och	Margin	of	error,	vilket	man	behövde	i	
SurveyMonkey.	Samma	värden	angavs	och	det	resulterade	i	196	respondenter.	Båda	
verktygen	genererade	samma	resultat	gällande	antal	respondenter	som	behövs	för	att	
enkätundersökningen	ska	vara	trovärdig.		

	

	



 

4.2 Validitet		
Validitet	är	värdet	av	de	uppgifter	som	fås	in.	Det	vill	säga	hur	användbar	den	insamlade	
data	är	och	om	den	hjälper	till	att	lösa	problemet.	Validiteten	är	beroende	av	att	relevant	
data	fås,	att	det	är	data	som	behövs	och	att	inte	onödiga	data	(Kylen,	2004).	Validitet	
bedöms	efter	om	vi	får	data	som	leder	till	slutsatser,	som	i	sin	tur	leder	till	effekter	och	
bra	beslut.		

När	det	gäller	validitet	i	samband	med	undersökningen	är	det	viktigt	att	tänka	på	att	
fråga	efter	det	som	är	av	intresse	och	inte	det	som	man	är	van	vid,	de	personer	som	ska	
svara	ska	förstå	frågorna	som	ställs	och	förstå	varför	de	ställs	(Kylen,	2004).	

	

4.3 Reliabiliteten		
Reliabiliteten	anger	tillförlitlighet,	det	vill	säga	hur	pass	sann	uppgifterna	är.	
Uppgifterna	inom	ett	avgränsat	område	ska	stämma	överens	med	varandra.	För	att	
kontrollera	reliabiliteten	bör	en	upprepning	av	datainsamlingen	genomföras	och	det	ska	
då	ge	samma	resultat	varje	gång	(Kylen,	2004).	

En	hög	svarsfrekvens	ökar	reliabiliteten.	För	att	lyckas	uppnå	bra	kvalitet	i	
undersökningen	bör	frågorna	som	ställs	vara	enkla	att	svara,	svaren	ska	vara	entydiga	
och	kunna	tolkas	på	ett	sätt,	om	upprepning	av	frågor	sker	leder	det	i	princip	till	samma	
svar	och	en	individs	svar	ska	vara	homogena,	det	vill	säga	det	ska	peka	åt	samma	håll	
(Kylen,	2004).	

	

	

4.4 Etiska	principer	

Under	studiens	gång	kommer	stor	vikt	läggs	vid	att	uppfylla	de	etiska	principerna.	De	
etiska	principerna	har	i	syfte	att	ge	normer	för	förhållandet	mellan	forskare	och	
deltagare	(Vetenskapsrådet,	2002).	De	utgör	riktlinjer	för	forskningen	och	är	avsedda	
att	vägleda	forskaren	vid	planering	av	projektet.	De	etiska	principerna	innebär	bland	
annat	att	alla	deltagare	i	studien	kommer	att	informeras	om	studiens	syfte	och	mål,	hur	
insamlade	data	kommer	att	hanteras	och	att	deltagandet	är	frivilligt.		

Vid	insamling	av	data	finns	det	fyra	huvudkrav	som	bör	tillämpas,	informationskravet,	
samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet	(Vetenskapsrådet,	2002).	
 

 



 

4.4.1 Informationskravet		

Informationskravet	innebär	att	forskaren	ska	informera	alla	deltagare	i	forskningen	om	
forskningens	syfte,	samt	vad	deltagarnas	uppgift	i	forskningen	innebär	och	vilka	villkor	
som	gäller	för	deras	deltagande.	Deltagarna	ska	informeras	om	att	det	är	frivilligt	att	
delta	i	forskningen	och	att	de	har	rätt	att	avbryta	deltagande	när	de	vill	samt	att	all	
insamlade	data	endast	kommer	att	användas	för	forskningens	syfte	och	inte	för	något	
annat	(Vetenskapsrådet,	2002).	

I	detta	fall	kommer	det	här	tillämpas	i	samband	med	enkätundersökningen.	När	
enkätundersökningen	skickas	ut	till	deltagare	kommer	de	få	tydlig	information	om	
varför	en	enkätundersökning	genomförs,	syftet	med	undersökningen	samt	vilka	villkor	
som	gäller	för	deras	deltagande.	Det	kommer	även	stå	med	i	själva	enkäten	och	det	är	för	
att	skapa	en	trygghet	och	medvetenhet	för	deltagarna.		
 

4.4.2 Samtyckeskravet	

Kravet	om	samtycke	innebär	att	deltagarna	i	undersökningen	har	rätt	att	själva	
bestämma	över	sin	medverkan.	Som	deltagare	kan	man	självständigt	bestämma	om	hur	
länge	och	på	vilka	villkor	delta.	Det	ska	vara	möjligt	att	avbryta	sitt	deltagande	utan	att	
det	medför	negativa	följder.	I	undersökningar	där	det	krävs	aktiv	insats	av	deltagande	
ska	ett	samtycke	alltid	inhämtas	(Vetenskapsrådet,	2002).	I	de	fall	där	en	undersökning	
ska	genomföras	av	en	stor	grupp	som	exempelvis	i	de	fall	där	en	enkätundersökning	ska	
användas	som	metod,	då	krävs	det	inget	samtycke	i	förhand.	Det	vill	säga	om	detaljerad	
information	medföljer	i	enkätformuläret	(Vetenskapsrådet,	2002).	
 

 

4.4.3 Konfidentialitetskravet	

Konfidentialitetskravet	innebär	att	alla	uppgifter	som	samlas	in	om	personer	ska	
hanteras	med	konfidentialitet	och	personuppgifterna	ska	försvaras	på	ett	ställe	där	
obehöriga	inte	kan	ta	del	av	dem.	Kravet	innebär	hantering	av	känslig	information	
(Vetenskapsrådet,	2002).	När	enkätundersökningen	genomförs	i	den	här	studien	
kommer	ingen	känslig	information	att	samlas	in	eller	behandlas.	Deltagandet	kommer	
vara	anonymt	och	inga	uppgifter	som	gör	det	möjligt	att	identifiera	en	person	kommer	
att	samlas	in.		
 

 



 

4.4.4 Nyttjandekravet	

Nyttjandekravet	innebär	att	uppgifter	som	har	samlats	in	om	enskilda	personer	får	
endast	tillämpas	i	samband	med	forskningen.	Det	vill	säga	uppgifterna	får	inte	användas	
eller	utlånas	för	kommersiellt	bruk	eller	andra	icke-vetenskapliga	syften	och	
uppgifterna	får	inte	användas	för	beslut	eller	åtgärder	som	direkt	påverkar	den	enskilde	
(Vetenskapsrådet,	2002).	Alla	uppgifter	som	kommer	att	samlas	in	för	studien	kommer	
enbart	att	användas	för	forskningens	syfte.	Dock	kommer	enkäten	att	skapas	med	hjälp	
av	Google	Form	vilket	är	en	molntjänst.	Det	innebär	att	uppgifter	som	exempelvis	IP-
adresser	till	respondenterna	är	möjligt	att	ta	reda	på	ifall	man	vill	identifiera	
respondenterna.	Det	vill	säga	om	det	finns	obehöriga	personer	som	vill	ha	tillgång	till	
uppgifter	om	respondenterna	så	kan	de	ta	reda	på	det	för	jag	kan	inte	styra	eller	
kontrollera	molntjänsten.		

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Genomförande	
I	det	här	kapitlet	sker	en	presentation	av	hur	undersökningen	har	utförts.	Metoden	som	
har	tillämpats	är	enkätundersökning.		

5.1 Enkätundersökning		
Vid	utformning	av	enkäten	som	har	använts	i	studien	har	jag	tagit	hänsyn	till	bland	
annat	frågeordning,	typ	av	frågor	och	layouten.	Enkäten	som	tillämpades	bestod	av	
totalt	11	frågor.		

Trost	(2012)	påpekar	vikten	av	att	ställa	frågorna	i	rätt	ordningsföljd.	Frågornas	
inbördes	ordning	i	formuläret	är	viktigt.	Enkäten	bör	inledas	på	ett	lockande	och	
motiverande	sätt.	Enligt	Trost	(2012)	är	det	bra	att	inleda	en	enkät	med	några	
bakgrundsfrågor.	Bakgrundsfrågor	avser	frågor	om	kön,	ålder,	utbildning,	religion	med	
mera.	Dessa	faktorer	har	jag	försök	ta	fast	på.	Enkäten	som	skapades	inleds	med	en	kort	
inledningstext	som	förklarar	vad	enkätundersökningen	handlar	om	samt	syftet	och	det	
är	för	att	respondenterna	ska	få	en	god	förståelse	för	vad	de	svarar	på.	Därefter	inleds	
enkäten	med	bakgrundsfrågor	om	ålder	och	kön.	Frågor	om	religion,	utbildning,	yrke	
med	mera	är	inte	relevant	i	den	här	undersökningen	därmed	togs	de	inte	med.	Det	är	
även	lämpligt	att	placera	frågor	som	hör	samman	innehållsmässigt	också	i	anslutning	till	
varandra	för	att	få	en	röd	tråd	genom	hela	enkäten.		

Utifrån	ovanstående	har	enkäten	satts	samman	i	den	ordning	att	den	inleds	med	
bakgrundsfrågor	om	respondenten	följt	av	grundläggande	frågor	gällande	GDPR.	Det	är	
för	att	leda	respondenten	in	till	ämnet	GDPR	som	undersökningen	handlar	om.	Därefter	
kommer	frågor	om	de	rättigheter	som	medförs	med	GDPR.	Frågorna	är	
konstrukturerade	med	avsikt	att	försöka	få	fram	fakta	för	att	kunna	besvara	
frågeställningen	i	studien.		

För	en	enkät	är	det	viktigt	med	en	layout	som	ser	seriös	och	tydlig	ut	än	färgglad.	I	den	
här	studien	har	en	webbenkät	använts	och	det	är	möjligt	att	testa	olika	effekter,	färger,	
bilder	med	mera	för	att	skapa	en	lockande	layout.	I	det	här	fallet	valdes	en	blå	färg	på	
enkäten	och	inga	effekter.	Målet	var	att	skapa	en	enkät	som	uppfattas	som	lättare	och	
trevligare.	Det	var	även	viktigt	för	mig	att	layouten	för	webbenkäten	ska	fungera	i	
många	olika	webbläsare	som	exempelvis	Internet	Explorer,	Safari	eller	Firefox.	Det	
skulle	vara	möjligt	att	svara	på	webbenkäten	via	dator,	surfplatta	eller	mobil.	En	mer	
komplex	webbenkät	med	bilder	och	effekter	skulle	kunna	försvåra	detta.		

För	att	dela	webbenkäten	och	se	till	att	så	många	svar	som	möjligt	samlades	in	på	kort	
tid	valde	jag	att	publicera	enkäten	på	min	Facebooksida.	Facebook	är	en	populär	
plattform	som	människor	i	alla	åldrar	använder	sig	av.	Genom	att	jag	publicerade	
enkäten	på	min	Facebooksida	kunde	mina	Facebook	vänner	dela	vidare	enkäten	med	
sina	vänner,	vilket	gjorde	att	enkäten	spreds	och	det	i	sin	tur	ledde	till	ökade	antal	svar.	
Utöver	min	egen	Facebooksida	valde	jag	även	att	publicera	enkäten	i	olika	
Facebookgrupper	som	är	kopplade	till	Skövde	och	det	är	för	att	jag	skulle	nå	ut	till	



 

människor	som	inte	ingår	i	min	vänkrets	på	Facebook.	Det	innebär	att	en	form	av	
bekvämhetsurval	och	snöbollseffekt	tillämpades.	Bekvämhetsurval	i	form	av	att	de	
respondenter	som	låg	mig	närmast	till	hans	valdes	i	samband	med	min	Facebooksida	
(Denscombe,	2014).	Snöbollseffekten	i	form	av	att	mina	Facebook	vänner	delar	min	
enkät	vidare	till	sina	vänner.	Det	vill	säga	personerna	i	urvalet	rekommenderar	nya	
personer	att	svara	på	enkäten	(Denscombe,	2014).	

	

5.1.1 Frågornas	konstruktion	
Det	är	viktigt	att	frågorna	i	enkäten	är	lättförstådda	och	tydliga.	Några	riktlinjer	att	
tänka	på	för	att	skapa	lättlästa	och	tydliga	frågor	är	följande	använd	ord	och	begrepp	som	
respondenterna	förstår,	börja	med	frågeord,	undvika	att	gömma	frågan	i	en	bisats,	snåla	
med	ord	och	var	konsekvent	,	byt	inte	begrepp	(Wenemark,	2017).	

Genom	att	skapa	lättförstådda	och	tydliga	frågor	minskas	risken	för	att	respondenterna	
missförstår	eller	tolkar	frågorna	på	fel	sätt.		Wenemark	(2017)	säger	att	det	är	viktigt	att	
ställa	en	fråga	i	taget	och	att	ställa	entydiga	frågor.		Det	är	för	att	det	kan	vara	svårt	för	
respondenterna	att	hitta	rätt	svarsalternativ	.	Att	ha	frågor	som	uppfattas	och	tolkas	på	
samma	sätt	av	alla	respondenter	är	en	fördel.	Något	som	bör	undvikas	är	ledande	frågor.	
Ledande	frågor	är	ett	av	de	allra	vanligaste	problemen	i	enkäter.		Genom	att	ställa	
ledande	frågor	styrs	respondenten	till	att	svara	som	intervjuaren	vill	(Wenemark,	2017).	

Dessa	saker	har	jag	haft	i	åtanke	när	frågorna	till	enkäten	har	konstrukturerats	.	
frågorna	har	konstrukturerats	med	tanke	på	att	de	ska	vara	tydliga,	lätta	att	förstå	,	
entydiga	och	framför	allt	inte	ledande.		

	

5.1.2 Svarsalternativ		
När	det	gäller	svarsalternativen	till	frågorna	talas	det	mycket	om	öppna	och	icke-öppna	
frågor.	Det	innebär	att	frågorna	antingen	är	försedda	med	fasta	svarsalternativ	eller	inte.	
I	samband	med	en	enkät	bör	öppna	frågor	att	undvikas	och	anledningen	till	det	är	att	
frågorna	har	att	göra	med	respondentens	synsätt	och	beteende.	Om	man	som	
respondent	är	osäker	på	vad	man	ska	svara	kan	det	lätt	leda	till	att	låta	bli	att	svara	alls.	
Ett	annat	problem	är	att	svaren	kan	bli	långa,	svåra	att	tolka	eller	dåligt	formulerade	
(Trost,	2012).	

För	att	svarsalternativen	ska	ha	en	bra	funktion	ska	de	täcka	hela	svarsdimensionen.	Det	
innebär	att	det	inte	får	saknas	något	viktigt	alternativ.	Svarsalternativen	ska	även	vara	
ömsesidigt	uteslutande	så	att	inte	flera	alternativ	betyder	samma	sak	(Wenemark,	
2017).		

Enligt	Wenemark	(2017)	bör	det	finnas	lagom	många	svarsalternativ	för	respondenten	
att	välja	mellan	så	att	hen	kan	ge	ett	rättvisande	svar.		Detta	kallas	för	slutna	



 

svarsalternativ.	I	enkäten	som	har	utformats	har	det	inte	skapats	några	öppna	frågor	
som	kräver	öppna	svar	och	det	är	för	att	undvika	otydliga,	långt	formulerande	svar	som	i	
många	fall	till	och	med	inte	kan	bidra	till	undersökningen.	Fokus	har	varit	på	icke-öppna	
frågor	med	fast	svarsalternativ.	Nedan	är	ett	exempel	på	en	fråga.	

	

Fråga:	Vet	du	vad	GDPR	är?	Det	vill	säga	vet	du	vad	GDPR	innebär?	

Svarsalternativ:		

- Ja	
- Nej	
- Aldrig	hört	talas	om	det	

 

 

 

5.1.3 Enkätfrågor		
Nedan	presenteras	de	frågor	samt	svarsalternativ	som	enkäten	har	bestått	av.	Till	varje	
fråga	anges	syftet	med	frågan.		

	

1. Är	du	från	Skövde?	Det	vill	säga	är	du	folkbokförd	i	Skövde	kommun?	
	
Svarsalternativ:		
Ja		
Nej		

 

Den	här	studien	är	avgränsad	till	människor	som	är	folkbokförda	i	Skövde	kommun	
därmed	ansåg	jag	att	det	var	viktigt	att	ha	en	fråga	i	början	av	enkäten	där	respondenten	
måste	ange	om	hen	är	folkbokförd	i	Skövde	kommun	eller	inte.	Det	är	endast	
respondenter	som	är	folkbokförda	i	Skövde	kommun	som	är	av	intresse.	Resterande	
respondenter	räknas	som	bortfall.		

	

2. Ålder	
	
Svarsalternativ:		
18–25	
26–39	
40–55	
56–65	

 



 

Att	ställa	en	fråga	om	ålder	är	intressant	och	viktigt	för	att	jag	vill	gärna	ha	en	blandning	
av	yngre	och	äldre	respondenter	som	deltar	i	undersökningen	för	att	frågeställningen	
som	styr	studien	är	avgränsad	till	människor	i	ålder	18–65.	Alla	respondenter	inom	det	
åldersintervallet	är	av	intresse.	Det	hade	inte	varit	bra	eller	givande	om	alla	
respondenter	exempelvis	var	yngre.		

 

3. Vet	du	vad	GDPR	är?	Det	vill	säga	vet	du	vad	GDPR	innebär?		
	
Svarsalternativ:		
Ja	
Nej	
Har	aldrig	hört	talas	om	det	

 

För	att	ta	reda	på	om	respondenterna	känner	till	GDPR	bör	den	här	frågan	ställas.	
Genom	att	ställa	den	här	frågan	ges	en	bild	av	respondenternas	medvetenhet	och	
kunskap	kring	GDPR.	Till	den	här	frågan	följer	en	följdfråga	som	presenteras	nedan.		

 

4. Om	ja,	känner	du	till	innehållet	i	GDPR	i	detalj	eller	känner	du	endast	till	GDPR	i	
generella	drag?		
	
Svarsalternativ:		
Jag	känner	till	GDPR	i	detalj	
Jag	känner	endast	till	GDPR	i	generella	drag	

 

Som	det	nämns	ovan	är	detta	en	följdfråga	till	föregående	fråga.	Syftet	med	den	här	
följdfrågan	är	att	ta	reda	på	hur	mycket	respondenterna	kan	om	GDPR.	Det	vill	säga	om	
de	känner	till	GDPR	i	generella	drag	eller	på	detaljnivå.	För	att	kunna	svara	på	den	här	
frågan	krävs	det	att	respondent	har	svarat	Ja	på	föregående	fråga.		

 

5. Hur	stor	kontroll	känner	du	att	du	har	över	de	personuppgifter	som	du	delar	med	
dig	av	till	företag,	organisationer	och	myndigheter?	Med	kontroll	menas	att	du	vet	
vilka	som	har	tillgång	till	dina	personuppgifter	samt	hur	de	behandlas	och	lagras	
	
Svarsalternativ:		
En	skala	mellan	1–5	där	1	är	ingen	kontroll	alls	och	5	är	fullständig	kontroll	

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	få	en	bild	av	hur	stor	kontroll	respondenterna	upplever	
att	de	har	över	sina	personuppgifter	som	de	delar	med	sig	av	till	företag,	organisationer	
och	myndigheter.	Det	vill	säga	om	de	upplever	att	de	har	kontroll	över	sina	
personuppgifter	eller	inte.		



 

 

6. Hur	stor	kontroll	känner	du	att	du	har	över	de	personliga	uppgifter	som	du	delar	
med	dig	av	på	Internet?	Med	kontroll	menas	att	du	vet	vilka	som	har	tillgång	till	
dina	personuppgifter	samt	hur	de	lagras	och	behandlas	
	
Svarsalternativ:		
En	skala	mellan	1–5	där	1	är	ingen	kontroll	alls	och	5	är	fullständig	kontroll.		

 

Den	här	frågan	liknar	föregående	fråga.	Skillnaden	är	att	denna	fråga	avser	
personuppgifter	som	man	delar	med	sig	av	online,	det	vill	säga	via	Internet.	Den	här	
frågan	ställs	för	att	ta	reda	på	om	respondenterna	upplever	någon	skillnad	mellan	att	
dela	med	sig	av	personuppgifter	till	företag	och	dela	med	sig	av	personuppgifter	via	
Internet.	Syftet	är	att	ta	reda	på	om	respondenterna	upplever	att	de	har	mer	kontroll	via	
Internet	eller	inte.		

 

7. Vilken	nivå	av	medvetenhet	upplever	du	att	du	har	om	vilken	data	som	samlas	in	
om	dig?	
	
Svarsalternativ:		
En	skala	mellan	1–5	där	1	är	väldigt	omedveten	och	5	fullt	medveten.		

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	få	en	bild	av	hur	medvetna	respondenterna	är	över	all	
data	som	samlas	in	om	dem.	Det	innebär	om	respondenterna	är	medvetna	om	när,	hur	
och	vilken	data	som	samlas	in	om	de	eller	är	de	väldigt	omedvetna.		

 

8. Är	det	viktigt	för	dig	att	vara	medveten	om	hur	dina	personuppgifter	hanteras?	Det	
vill	säga	hur	de	lagras	och	vilka	som	har	tillgång	till	dem?	
	
Svarsalternativ:		
Ja	
Nej	

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	ta	reda	på	om	respondenterna	är	måna	om	sina	
personuppgifter	och	om	de	tycker	det	är	viktigt	att	känna	till	hur	de	hanteras	och	
behandlas.	Om	respondenterna	väljer	att	svara	Ja	på	frågan	är	det	intressant	att	veta	
varför	de	tycker	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	hur	personuppgifterna	hanteras.		

	

 



 

9. Om	ja,	varför	tycker	du	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	hur	dina	
personuppgifter	hanteras?	
	
Svarsalternativ:		
Jag	känner	mig	trygg	
För	jag	vill	inte	att	obehöriga	personer	ska	få	tillgång	till	mina	personuppgifter	
Jag	upplever	att	jag	har	kontroll	över	mina	personuppgifter	om	jag	vet	hur	de	
hanteras	

 

Den	här	frågan	är	en	följdfråga	till	föregående	fråga.	Om	respondenterna	svarade	Ja	ska	
de	ange	varför	de	anser	att	det	är	viktigt.	Anledningen	till	att	denna	följdfråga	ställs	är	
för	att	det	är	intressant	att	veta	varför	respondenterna	anser	att	det	är	viktigt	att	vara	
medveten	om	hur	personuppgifterna	hanteras.	Om	man	vet	varför	respondenterna	
tycker	på	ett	visst	sätt	skapas	en	bättre	förståelse	och	helhetsbild.		

	

10. Läser	du	användarvillkoren	innan	du	godkänner	dem	när	du	ska	börja	använda	en	
tjänst	på	internet?	
	
Svarsalternativ:		
Ja	
Nej	
Delvis	

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	få	en	uppfattning	om	hur	många	respondenter	som	
läser	användarvillkoren	innan	de	godkänner	dem.	I	användarvillkoren	står	det	bland	
annat	information	om	hur	personuppgifter	hanteras	och	behandlads.	Därmed	är	det	
intressant	att	veta	hur	många	som	tar	sin	tid	att	läsa	igenom	de	och	hur	många	som	
struntar	i	det.		

	

11. Om	nej,	varför	läser	du	inte	användarvillkoren?	
	
Svarsalternativ:	
Användarvillkoren	är	för	långa	och	komplicerade	
Det	tar	för	lång	tid	att	läsa	igenom	användarvillkoren	
Jag	är	inte	intresserad	av	vad	som	står	i	användarvillkoren	

 

Den	här	frågan	är	en	följdfråga	till	föregående	fråga	och	riktar	sig	till	de	respondenter	
som	svarade	Nej.	Syftet	med	den	här	frågan	är	att	ta	reda	på	anledningen	till	varför	man	
väljer	att	inte	läsa	igenom	användarvillkoren.		

 



 

12. Jag	har	rätt	att	få	information	om	hur	företag,	organisationer	och	myndigheter	
hanterar	och	behandlar	mina	personuppgifter	
	
Svarsalternativ:		
Ja	
Nej	
Vet	inte	

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	ta	reda	på	om	respondenterna	känner	till	rättigheten	
”rätt	till	information”.		Det	vill	säga	om	de	känner	till	att	de	har	rätt	att	kontakta	företag	
och	begära	information	om	hur	deras	personuppgifter	hanteras	och	behandlas.		

	

13. Jag	har	rätt	att	ändra	eller	korrigera	mina	personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	
företag,	organisationer	och	myndigheter	
	
Svarsalternativ:		
Ja	
Nej	
Vet	inte	

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	ta	reda	på	om	respondenterna	känner	till	rättigheten	
”rätt	till	rättelse”.		Det	vill	säga	om	de	känner	till	att	de	kan	kontakta	företag	och	ändra	
befintliga	personuppgifter	som	finns	lagrade.		

 

14. Jag	har	rätt	att	radera	mina	personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	företag	
	
Svarsalternativ:		
Ja		
Nej		
Vet	inte	

 

Syftet	med	den	här	frågan	är	att	ta	reda	på	om	respondenterna	känner	till	rättigheten	
”rätt	till	radering”.		Det	vill	säga	om	de	känner	till	att	de	har	rätt	att	kontakta	ett	företag	
och	begära	att	alla	deras	personuppgifter	som	finns	registrerade	hos	företaget	ska	
raderas.		

 

 

 



 

15. Det	är	viktigt	för	mig	att	bli	informerad	av	de	företag	som	har	lagrat	mina	
personuppgifter	om	dessa	har	blivit	stulna,	förlorade	eller	förstörda	
	
Svarsalternativ:	
Ja	
Nej	

 

Den	här	frågan	ställs	för	att	ta	reda	på	hur	måna	respondenterna	är	om	sina	
personuppgifter	och	om	personuppgifterna	är	viktiga	för	dem.	Det	är	intressant	att	veta	
om	respondenterna	skulle	bry	sig	om	deras	personuppgifter	blir	stulna,	förlorade	eller	
förstörda.		
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6 Materialpresentation	
Detta	kapitel	presenterar	respondenterna	som	har	ingått	i	undersökningen	och	de	svar	
som	enkätundersökningen	har	resulterat	i.	Det	vill	säga	hur	många	respondenter	som	
har	deltagit	i	undersökningen,	insamlade	svar	och	vad	alla	har	svarat.		

6.1 Respondenter		
Enkätundersökningen	bestod	av	totalt	311	st.	respondenter.	Av	dessa	311	respondenter	
var	det	296	stycken	som	var	folkbokförda	i	Skövde	kommun.	Det	innebär	att	det	var	15	
stycken	respondenter	som	inte	var	folkbokförda	i	Skövde	kommun	och	därmed	räknas	
det	som	bortfall.		

Åldern	på	respondenterna	är	mellan	18–65.	Resultatet	visar	att	det	var	25,1	%	som	var	
mellan	18–25	år,	44,7	%	som	var	mellan	26–39	år	och	18	%	som	var	mellan	40–55	år	
och	12,2	%	som	var	mellan	56–65	år.		Alla	respondenter	som	deltog	i	
enkätundersökningen	var	anonyma	och	det	innebär	även	att	alla	svar	var	anonyma.	

	

	

	

	



 

	

	

	

6.2 Material		
Nedan	kommer	respondenternas	svar	på	frågorna	i	enkätundersökningen	att	
presenteras.	Varje	fråga	kommer	att	presenteras	var	för	sig	med	tillhörande	diagram	
som	illustrerar	frågans	resultat.	Frågan	och	diagrammet	följs	av	en	tolkning	av	det	
framkomna	resultatet.		

	

	

	

	

Som	resultatet	av	cirkeldiagrammet	visar	är	det	totalt	73	%	som	vet	vad	GDPR	är,	16,4	
%	vet	inte	vad	GDPR	är	och	10,6	%	har	aldrig	hört	talas	om	det.	Över	hälften	av	alla	



 

respondenter	som	deltog	i	enkätundersökning	vet	vad	GDPR	är	vilket	är	ett	positivt	
resultat.			

	

	

	

	

Som	resultatet	av	cirkeldiagrammet	visar	är	det	totalt	73	%	som	vet	vad	GDPR	är,	16,4	
%	vet	inte	vad	GDPR	är	och	10,6	%	har	aldrig	hört	talas	om	det.	Över	hälften	av	alla	
respondenter	som	deltog	i	enkätundersökning	vet	vad	GDPR	är	vilket	är	ett	positivt	
resultat.			

	

	

Den	här	frågan	var	en	följdfråga	till	föregående	fråga.	De	respondenter	som	visste	vad	
GDPR	innebar	fick	ange	om	de	kände	till	GDPR	i	detalj	eller	endast	i	generella	drag.	14,9	
%	av	dessa	respondenter	kände	till	GDPR	i	detalj	och	85,1	%	kände	endast	till	det	i	
generella	drag.		



 

	

Resultatet	visar	att	majoriteten	av	respondenterna	upplever	att	de	har	lagom	kontroll	
över	sina	personuppgifter	som	de	delar	med	sig	av.	På	en	skala	från	1–5	där	1	är	ingen	
kontroll	alls	och	5	är	fullständig	kontroll	svarade	48,6	%	av	respondenterna	4.	
Resultatet	visar	även	att	det	är	väldigt	få	som	upplever	att	de	har	”ingen	kontroll	alls”	
över	sina	personuppgifter	som	de	delar	med	sig	av	till	företag,	organisationer	och	
myndigheter.		

	

	

	

Jämfört	med	föregående	fråga	visar	resultatet	att	respondenterna	upplever	att	de	har	
mindre	kontroll	över	sina	personuppgifter	som	de	delar	med	sig	av	via	Internet.	
Majoriteten	av	respondenterna	upplever	att	de	inte	har	någon	kontroll	alls	eller	liten	



 

kontroll.	Resultatet	visar	att	det	endast	är	2,6	%	som	upplever	att	de	har	fullständig	
kontroll	över	sina	personuppgifter	som	de	delar	med	sig	av	via	Internet.		

	

	

Resultatet	visar	att	det	är	låg	till	mellan	medvetenheten	hos	respondenterna	kring	den	
data	som	samlas	in	om	dem.	34,1	%	av	respondenterna	hamnade	på	3.	Resultatet	mäts	i	
en	skala	mellan	1–5,	där	1	är	”väldigt	omedveten”	och	5	är	”fullt	medveten”.	Det	är	
väldigt	få	respondenter	som	upplever	att	de	är	fullt	medvetna	om	vilken	data	som	
samlas	in	om	dem.			

	

	

	

Respondenterna	anser	att	det	är	viktigt	att	vara	medvetna	om	hur	personuppgifter	
hanteras,	lagras	och	behandlas.	92,3	%	svarade	”JA”	på	den	här	frågan.	Dock	så	var	det	



 

en	del	respondenter	som	inte	tycker	det	är	viktigt	och	vissa	bryr	sig	till	och	med	inte	om	
hur	deras	personuppgifter	hanteras.		

	

	

	

Den	här	frågan	är	en	följdfråga	till	föregående	fråga.	Resultatet	visar	att	respondenterna	
tycker	det	är	viktigt	att	känna	till	hur	personuppgifterna	behandlas.	13,4	%	svarade	”Jag	
känner	mig	trygg”,	49	%	svarade	”För	jag	vill	inte	att	obehöriga	personer	ska	få	tillgång	
till	mina	personuppgifter”	och	37,7	%	svarade	”Jag	upplever	att	jag	har	kontroll	över	mina	
personuppgifter	om	jag	vet	hur	de	hanteras”.		

	

Resultatet	av	den	här	frågan	visar	att	det	endast	är	12,2	%	som	läser	igenom	
användarvillkoren	innan	de	börjar	använda	en	tjänst	på	Internet.	30,2	%	läser	delvis	
igenom	användarvillkoren	medan	57,6	%	läser	inte	igenom	de	alls.	Över	hälften	av	
respondenterna	läser	inte	igenom	användarvillkoren	eller	så	gör	de	det	delvis.	Det	



 

innebär	att	de	godkänner	användarvillkor	som	de	inte	vet	innebörden	och	
konsekvenserna	av.	De	har	ingen	aning	om	vad	det	är	som	de	godkänner.			

	

	

	

Den	här	frågan	är	en	följdfråga	till	föregående	fråga.	Resultatet	visar	att	största	
anledningen	till	att	respondenterna	inte	läser	användarvillkoren	innan	de	godkänner	är	
för	att	användarvillkoren	är	för	långa	och	komplicerade.	Enligt	resultatet	är	det	52,3	%	
som	tycker	det.	35,7	%	tycker	att	det	tar	för	lång	tid	att	läsa	igenom	användarvillkoren	
och	12,1	%	är	inte	intresserad	av	vad	som	står	i	användarvillkoren.	

	

	

	



 

På	den	här	frågan	svarande	en	stor	del	av	alla	respondenter	”JA”.	Det	vill	säga	de	är	
medvetna	om	att	de	har	rätt	att	få	information	om	hur	företag,	organisationer	och	
myndigheter	hanterar	mina	personuppgifter.	5,8	%	av	respondenterna	svarade	”NEJ”	
och	10	%	svarade	”Vet	inte”.	Det	var	en	liten	del	av	respondenterna	som	inte	kände	till	
den	här	rättigheten	eller	visste	om	den.	

	

Majoriteten	av	respondenterna	är	medvetna	om	att	de	har	rätt	till	att	ändra	eller	
korrigera	sina	personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	företag,	organisationer	och	
myndigheter.	Det	var	några	enstaka	respondenter	som	svarade	”NEJ”	på	frågan	och	
resterande	svarade	vet	inte.	Det	var	totalt	78,8	%	som	svarade	”JA”.		

	

	

	

69,5%	av	respondenterna	svarade	”JA”	på	frågan	och	är	medvetna	om	att	de	har	rätt	att	
radera	sina	personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	företag	6,4%	svarade	”Vet	inte”	och	



 

24,1	%	svarade	”NEJ”.	Över	hälften	kände	till	att	de	har	rättighet	att	radera	
personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	företag.		

	

Resultatet	av	frågan	visar	att	93,9	%	av	alla	respondenter	svarade	”JA”.	Respondenterna	
anser	att	det	är	viktigt	att	få	information	när	en	incident	inträffar	som	påverkar	deras	
personuppgifter.	Det	är	endast	ett	fåtal	respondenter	som	inte	vill	bli	informerade	och	
inte	bryr	sig	om	någonting	inträffar	som	påverkar	deras	personuppgifter.	
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7 Analys	och	resultat	
I	det	här	kapitlet	analyseras	och	presenteras	resultat	från	studien.	Först	presenteras	
medvetenheten	kring	GDPR	samt	de	tre	rättigheterna.	Därefter	presenteras	övrig	analys	
och	resultat	som	har	identifierats.		

7.1 Respondenternas	kunskap	om	GDPR	
GDPR	styr	hur	och	vem	som	får	hantera	personuppgifter.	All	form	av	behandling	av	
information	som	direkt	eller	indirekt	kan	knytas	till	en	person	styrs	av	GDPR	
(Danielsson,	et	al.,	2019).	GDPR	stärker	privatpersoners	rättigheter	och	hjälper	de	att	ha	
kontroll	över	hur	deras	personuppgifter	behandlas	och	används.	

Trots	att	GDPR	är	relativt	nytt	och	endast	har	existerat	i	ett	år	kände	över	hälften	av	
respondenterna	till	GDPR.	73%	av	respondenterna	svarade	”JA”	på	frågan	”Vet	du	vad	
GDPR	är?”.	Dock	var	det	16,4%	som	inte	visste	vad	GDPR	är	och	10,6	%	har	aldrig	hört	
talas	om	GDPR.	Majoriteten	av	respondenterna	som	visste	vad	GDPR	är,	kände	till	det	i	
generella	drag	och	några	fåtal	respondenter	kände	till	GDPR	på	detaljnivå.	De	
respondenter	som	inte	vet	vad	GDPR	är	eller	har	hört	talas	om	det	vet	förmodligen	inte	
vad	det	innebär	och	de	känner	nog	inte	till	de	rättigheter	som	GDPR	medför.		

Anledningen	till	att	flertal	respondenter	inte	vet	vad	GDPR	är	eller	har	hört	talas	om	det	
kan	bero	på	flera	faktorer.	Det	kan	vara	så	att	dessa	respondenter	inte	är	aktivt	digitala	
användare	eller	så	tekniska	av	sig.	Det	vill	säga	de	surfar	inte	mycket	på	Internet,	
använder	sig	inte	av	online	tjänster	eller	många	tekniska	lösningar.	Det	innebär	att	de	
förmodligen	inte	har	hamnat	i	en	situation	där	de	har	fått	information	om	GDPR.	När	
GDPR	träde	i	kraft	gick	i	princip	alla	företag	ut	med	det	och	informerade	alla	sina	kunder	
och	användare.	Som	privatperson	var	man	tvungen	att	godkänna	användarvillkor	för	att	
exempelvis	behålla	sitt	medlemskap,	produkt	eller	tjänst	som	företaget	erbjöd.		

Ett	av	de	viktigaste	målen	med	GDPR	är	att	skydda	den	registrerandes	integritet	i	den	
elektroniska	och	digitala	miljön	där	det	finns	en	väsentlig	obalans	mellan	användarna	
och	datainsamlingsorganen	(Meszaros,	2018).	Detta	stämmer	bra	överens	med	
respondenternas	upplevelse	kring	hantering	av	personuppgifter	via	Internet.	
Majoriteten	av	respondenterna	upplever	att	de	har	låg	kontroll	eller	ingen	kontroll	alls	
över	personuppgifterna	som	de	delar	med	sig	av	via	Internet.	Att	respondenterna	
upplever	att	de	inte	har	någon	kontroll	över	sina	personuppgifter	kan	bero	på	att	de	inte	
läser	användarvillkoren	och	därmed	inte	vet	hur	deras	personuppgifter	hanteras	och	
behandlas.	Det	kan	även	bero	på	att	vi	lever	i	en	digital	värld	som	ständigt	utvecklas.	När	
människor	surfar	på	Internet	och	exempelvis	online	shoppar,	streamar	filmer	eller	
bokar	biljetter	krävs	det	att	man	delar	med	sig	av	sina	personuppgifter	för	att	få	den	
produkt,	tjänst	eller	biljett	som	är	av	intresse.	Det	har	blivit	så	pass	vanligt	att	dela	med	
sig	av	sina	personuppgifter	att	människor	inte	tänker	till	innan	de	gör	det	utan	de	
förlitar	sig	på	att	företaget	ska	ta	hand	om	personuppgifterna	på	ett	säkert	och	tryggt	
sätt.		



 

Enligt	EU-kommissionens	undersökning	är	över	sju	av	tio	personer	överens	om	att	
personuppgifter	är	en	ökande	del	av	det	moderna	livet	och	anser	att	det	inte	finns	något	
annat	alternativ	än	att	lämna	ut	sina	personuppgifter	om	de	vill	få	produkter	eller	
tjänster	(Commission,	2015).	81%	av	svenska	befolkningen	håller	med	och	anser	att	
lämna	ut	sina	personuppgifter	är	det	enda	alternativet.			

Resultatet	visar	att	människor	i	Skövde	kommun	men	även	81%	av	hela	svenska	
befolkningen	inte	har	någon	kontroll	eller	låg	kontroll	över	personuppgifter	som	de	
delar	med	sig	av	online.	Människorna	upplever	inte	att	deras	integritet	är	skyddad	när	
de	delar	med	sig	av	personuppgifter	utan	de	ser	det	mer	som	en	del	av	det	digitala	och	
moderna	livet.	Det	vill	säga	det	finns	inget	annat	alternativ	än	att	dela	med	sig	av	sina	
personuppgifter	online	ifall	man	vill	få	en	tjänst	eller	produkt	oavsett	hur	
personuppgifterna	kommer	att	hanteras	och	behandlas.		

	

7.2 Rätt	till	information	
Rätt	till	information	är	den	första	rättigheten	som	undersöktes.	Majoriteten	av	
respondenterna	som	deltog	i	undersökningen	är	medvetna	om	att	de	har	rätt	till	
information	när	det	gäller	behandling	av	deras	personuppgifter.	De	anser	att	det	är	
deras	rättighet	att	få	tillgång	till	de	personuppgifter	som	företag	lagrar	om	dem	samt	
information	om	hur	de	hanteras	och	behandlas.	Det	var	84,2%	av	respondenterna	som	
kände	till	detta.		

Att	så	pass	många	respondenter	känner	till	att	de	har	rätt	till	information	är	positivt.	
Hur	det	kommer	sig	att	de	känner	till	den	här	rättigheten	är	svårt	att	säga.	Det	kan	vara	
så	att	respondenterna	är	medvetna	och	kunniga	om	sina	rättigheter	eller	så	tar	de	för	
givet	att	de	kan	kontakta	ett	företag	och	få	information	om	hur	deras	personuppgifter	
hanteras.	Oavsett	anledning	är	detta	bra	för	respondenterna.	Genom	att	kontakta	ett	
företag	och	begära	information	om	deras	personuppgifter	får	de	information	om	vilka	
personuppgifter	det	är	som	hanteras	och	behandlas	samt	hur	och	av	vem.	Det	i	sin	tur	
leder	till	att	respondenterna	har	koll	på	sina	personuppgifter,	vilket	genererar	en	form	
av	trygghet	då	de	vet	att	obehöriga	personer	inte	ha	tillgång	till	dem.		

Enligt	Datainspektionen	(2019)	har	privatpersoner	rätt	att	få	information	om	när	deras	
personuppgifter	behandlas.	Det	är	personuppgiftsansvarige	ansvar	att	informera	den	
registrerade	när	det	sker	en	personuppgiftsbehandling	men	även	när	den	registrerade	
begär	det.	Information	till	registrerande	ska	tillhandhållas	lättillgängligt,	i	skriftlig	form,	
bestå	av	tydligt	och	enkelt	språk	och	vara	kostnadsfritt.		

Dock	är	det	som	Evans	(2014)	säger,	trots	att	den	här	rättigheten	är	viktig	för	
privatpersoner	är	det	inte	en	absolut	självklarhet.	Det	finns	i	vissa	fall	goda	skäl	till	att	
vägra	tillgång	till	information	för	den	registrerande,	exempelvis	vid	en	brottsutredning,	
ifall	det	kan	påverka	en	persons	säkerhet,	om	det	bryter	mot	juridiska	behörigheter	eller	
informationen	inte	kan	hämtas	eller	hittas.		



 

7.3 Rätt	till	rättelse	
Rätt	till	rättelse	är	den	andra	rättigheten	som	undersöktes.	Respondenterna	var	väl	
medvetna	om	den	här	rättigheten.	De	kände	till	att	de	har	möjlighet	att	ändra	eller	
korrigera	sina	personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	företag,	organisationer	eller	
myndigheter.		

Det	var	78,8	%	av	respondenterna	som	kände	till	den	här	rättigheten.	Dock	är	det	inte	
säkert	att	dessa	respondenter	känner	till	att	det	är	en	rättighet	som	de	har	och	som	även	
ingår	i	GDPR.	Det	kan	vara	så	att	vissa	respondenter	tar	för	givet	att	de	har	den	
rättigheten.	Det	vill	säga	att	det	är	en	självklarhet	för	de	att	om	det	finns	felaktiga	
personuppgifter	registrerade	om	de	ska	de	ha	möjlighet	att	ändra,	korrigera	eller	lägga	
till	personuppgifter.	Att	respondenterna	känner	till	den	här	rättigheten	är	bra.	Det	
innebär	om	de	har	felaktiga	uppgifter	registrerade	hos	ett	företag	är	de	medvetna	om	att	
de	har	rätt	att	kontakta	företaget	och	korrigera	de	felaktiga	uppgifterna.	I	de	fall	när	det	
finns	felaktiga	personuppgifter	registrerade	hos	företag	brukar	det	oftast	vara	så	att	det	
är	privatpersonen	i	sig	som	känner	till	det	i	första	hand	och	därmed	kan	de	ta	kontakt	
med	företaget	och	åtgärda	det.	Det	kan	exempelvis	gälla	en	felaktig	adress,	genom	att	
privatpersonen	kontaktar	företaget	och	korrigerar	det	förhindrar	det	att	posten	
kommer	till	fel	adress.		

Enligt	Datainspektionen	(2019)	har	privatpersoner	rätt	kontakta	företag	eller	
myndigheter	som	behandlar	personuppgifter	och	be	de	att	få	de	felaktiga	uppgifterna	
rättade.	Som	privatperson	har	man	även	rätt	att	komplettera	personuppgifterna.		

	

7.4 Rätt	till	radering	
Rätt	till	radering	är	sista	rättigheten	som	undersöktes.	Över	hälften	av	respondenterna	
var	medvetna	om	att	de	har	rätt	att	kontakta	myndigheter	eller	företag	och	begära	att	
alla	personuppgifter	ska	raderas.	Deras	uppfattning	stämde	bra	överens	med	det	som	
nämns	i	Datainspektionen.	Det	var	69,5%	av	respondenterna	som	kände	till	detta.	6,4%	
av	respondenterna	svarade	”Vet	inte”	,	det	vill	säga	de	har	ingen	aning	om	de	har	
rättighet	att	begära	radering	av	personuppgifter.	Ett	fåtal	respondenter	svarade	”NEJ”	
att	de	inte	har	rätt	att	begära	radering.	Det	kan	vara	så	att	de	respondenter	som	svarade	
”Vet	inte”	och	”NEJ”	inte	känner	till	GDPR	eller	de	rättigheter	man	har	som	privatperson.	
Dock	så	var	det	färre	respondenter	som	kände	till	den	här	rättigheten	jämfört	med	de	
två	föregående	rättigheterna	som	nämns	ovan.	Att	respondenterna	känner	till	den	här	
rättigheten	är	en	fördel	för	att	om	de	inte	längre	har	någon	form	av	kontakt	med	ett	
företag,	det	kan	exempelvis	vara	att	de	säger	upp	ett	medlemskap	eller	slutar	använda	
en	produkt/tjänst	som	företaget	erbjuder	då	kan	de	begära	att	personuppgifterna	som	
företaget	har	lagrat	ska	raderas.	Dock	tror	jag	inte	att	det	är	många	människor	som	
utnyttjar	den	här	möjligheten	trots	att	de	är	medvetna	om	den	och	känner	till	den.	Det	är	
inte	många	människor	som	tänker	på	att	de	ska	radera	sina	personuppgifter	som	finns	
lagrade	hos	ett	företag	utan	de	tar	för	givet	att	när	de	säger	upp	sitt	medlemskap	eller	



 

produkt/tjänst	raderas	alla	uppgifter	om	dem	automatiskt.	Dock	är	inte	fallet	så,	de	
flesta	företag	behåller	personuppgifterna	som	finns	lagrade.	Genom	att	begära	radering	
av	personuppgifter	minskas	chansen	för	att	bli	utsatt	för	identitetsstöld,	förstörda	eller	
stulna	personuppgifter.	Det	finns	chans	att	företag	blir	utsatta	för	IT-attacker	där	
obehöriga	personer	kommer	åt	viktig	och	känslig	information	och	sådana	olyckor	går	
inte	att	förutspå.	Därmed	stärks	skyddet	och	kontroll	av	personuppgifterna	genom	att	
begära	radering	i	samband	med	upphörd	kontakt	med	företaget.		

Enligt	Datainspektionen	(2019)	kan	en	enskild	person	vända	sig	till	en	myndighet	eller	
ett	företag	som	behandlar	personuppgifter	och	begära	att	alla	personuppgifter	som	
avser	hen	ska	raderas.	Det	finns	vissa	fall	där	personuppgifter	måste	raderas	och	det	är	
exempelvis	om	uppgifterna	inte	längre	behövs	för	de	ändamål	som	de	samlades	in	för	
eller	om	personuppgifterna	har	använts	på	ett	olagligt	sätt.		

	

7.5 Övrig	analys	och	resultat	
Utöver	GDPR	och	de	tre	rättigheterna	är	transparens	av	information	och	informerat	
samtycke	är	två	huvudprinciper	i	GDPR.	Det	innebär	att	användare	ska	informeras	om	
datapraxis	och	få	möjlighet	att	fritt	avgöra	om	att	ge	eller	hålla	sitt	samtycke	till	den	
beskrivna	användningen	av	deras	personuppgifter	(Rossi	&	Palmirani,	2017).	Dock	så	är	
det	så	att	människor	inte	läser	sekretesspolicy,	de	ger	sitt	samtycke	genom	att	trycka	på	
”godkänn”.		

Detta	stämmer	bra	överens	med	respondenternas	svar.	Det	ställdes	en	fråga	som	löd	på	
följande	sätt	”	Läser	du	igenom	användarvillkoren	innan	du	godkänner	dem	när	du	ska	
börja	använda	en	tjänst	på	Internet?”.	Det	var	endast	12,4%	av	respondenterna	som	
svarade	”JA”	på	den	frågan.	57,6%	svarade	”NEJ”	och	30,2%	svarade	”Delvis”.	Det	är	
väldigt	få	respondenter	som	tar	sin	tid	att	läsa	igenom	användarvillkoren	innan	de	ger	
sitt	samtycke	och	godkänner	villkoren.	Det	innebär	att	majoriteten	ger	sitt	godkännande	
trots	att	de	inte	är	medvetna	om	vad	det	är	de	godkänner	eller	vad	det	innebär	och	hur	
det	påverkar	dem.	Till	den	frågan	ställdes	en	följdfråga	som	löd	”Varför	läser	du	inte	
användarvillkoren?”.	Största	anledningen	till	att	respondenterna	inte	läser	
användarvillkoren	är	på	grund	av	att	de	anser	att	användarvillkoren	är	för	långa	och	
komplicerade	samt	att	det	tar	för	lång	tid	att	läsa	igenom	dem.		

Detta	resultat	kan	styrkas	med	vad	Rossi	&	Palmirani	(2017)	säger.	De	säger	att	
människor	finner	användarvillkoren	för	långa	eller	för	svåra	att	förstå,	vilket	i	sin	tur	
leder	till	att	människor	struntar	i	att	läsa	dem.	De	menar	på	att	det	är	sällsynt	att	
människor	tar	sin	tid	att	läsa	igenom	användarvillkoren	och	det	leder	till	att	de	inte	är	
tillräckligt	informerade	om	hur	deras	personuppgifter	hanteras	och	behandlas.		

En	sak	till	som	identifierades	och	var	intressant	var	att	i	princip	alla	respondenter	
svarade	”JA”	på	frågan	”Det	är	viktigt	för	mig	att	bli	informerad	av	företag	som	har	lagrat	
mina	personuppgifter	om	dessa	har	blivit	stulna,	förlorade	eller	förstörda”.	Det	tolkas	som	



 

att	det	är	viktigt	för	alla	respondenter	att	få	information	om	något	inträffar	som	
påverkar	deras	personuppgifter.	Detta	stämmer	bra	överens	med	
Europakommissionens	undersökning	om	”Data	Protection”	där	samma	fråga	ställdes.	
98%	svarade	”JA”	i	Europakommissionens	undersökning.	
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8 Slutsats	
I	detta	kapitel	kommer	slutsatsen	av	studien	att	presenteras	baserat	på	studiens	
frågeställning.		

Frågeställningen	som	har	styrt	den	här	studien	lyder	följande	”	Hur	medvetna	är	
människor	i	Skövde	kommun	i	ålder	18–65	om	GDPR	och	de	rättigheter	som	medförs?”.	

Slutsatser	som	kan	tas	utifrån	den	här	studien	är	att	resultatet	stämmer	bra	överens	
med	tidigare	forskning	och	med	resultatet	från	Europakommissionens	undersökning	om	
”Data	Protection”.	Människorna	är	medvetna	om	GDPR	och	de	är	väldigt	måna	om	sina	
personuppgifter,	dock	upplever	människorna	att	de	inte	har	kontroll	eller	information	
över	hur	personuppgifterna	hanteras	och	behandlas.			

GDPR	är	ett	relativt	nytt	område	som	fortfarande	är	under	utveckling.	Det	innebär	att	
man	inte	har	all	kunskap	och	alla	verktyg	för	hur	GDPR	ska	hanteras	och	tillämpas,	både	
utifrån	företag	perspektiv	men	även	utifrån	människornas	perspektiv.	Trots	att	
utvecklingen	av	GDPR	går	framåt	och	kunskaperna	ökar	hade	jag	önskat	att	det	fanns	
mer	forskning	och	vetenskapliga	artiklar	som	handlar	om	vad	GDPR	har	för	effekter	på	
företag	och	organisationer	och	hur	GDPR	påverkar	människor.	Det	hade	varit	intressant	
om	det	fanns	forskning	som	fokuserar	på	GDPR	utifrån	människornas	perspektiv.	
Majoriteten	av	de	vetenskapliga	artiklar	som	finns	idag	handlar	om	vad	GDPR	är	och	hur	
företag	bör	gå	tillväga	när	GDPR	träder	i	kraft.		

Det	är	oerhört	viktigt	att	företag	informerar	sina	kunder	om	GDPR	och	hur	de	hanterar	
personuppgifter	och	det	är	lika	viktigt	att	kunderna	tar	till	sig	informationen.	Människor	
tar	alldeles	för	lätt	på	detta	med	personuppgifter	och	tar	för	givet	att	de	aldrig	kommer	
bli	stulna	eller	förstörda.	Människor	har	stor	förtroende	för	företagen	som	behandlar	
deras	personuppgifter	och	de	förlitar	sig	på	att	de	är	i	säkert	förvar.	Företag	och	
organisationer	har	vissa	riktlinjer	som	de	måste	förhålla	sig	till	när	de	hanterar	
personuppgifter	dock	kan	inte	människorna	förlita	sig	på	det.	Utan	det	är	upp	till	varje	
människa	att	ta	reda	på	hur	personuppgifterna	kommer	att	hanteras	och	behandlas	för	
att	kunna	stärka	skyddet	av	sina	personuppgifter.	Chansen	att	personuppgifterna	
hamnar	i	fel	händer	och	att	man	råkar	ut	för	exempelvis	identitetsstöld	minskas.		

Det	finns	en	förhoppning	med	denna	studie	att	medvetenheten	och	kunskaperna	kring	
GDPR	och	personuppgiftshantering	ökar.	Att	människor	blir	mer	måna	om	sina	
personuppgifter	och	tänker	efter	en	extra	gång	innan	de	väljer	att	dela	med	sig	av	de.	
Framför	allt	hoppas	jag	att	människor	inser	konsekvenserna	av	att	dela	med	sig	av	
personuppgifter	utan	att	ta	reda	på	hur	de	kommer	att	behandlas	och	hanteras.	
Transportstyrelse	skandalen	och	1177	skandalen	är	tydliga	bevis	på	att	obehöriga	
personer	kan	komma	åt	personuppgifter	som	finns	lagrade	hos	företag.	

En	annan	förhoppning	är	att	företag	väljer	att	se	över	sina	tillvägagångsätt	för	att	
informera	om	användarvillkoren.	Den	här	studien	tillsammans	med	tidigare	studier	och	
forskning	visar	tydligt	att	det	sätt	användarvillkoren	är	utformade	på	idag	är	



 

komplicerat,	alldeles	för	långt	och	tidskrävande.		Genom	att	se	över	användarvillkoren	
och	tillvägagångsättet	för	att	informera	människor	kanske	det	skapas	nya	metoder	som	
inte	är	komplicerade	och	långa.	Det	i	sin	tur	underlättar	både	för	företaget	men	framför	
allt	för	människorna.	Människor	kanske	faktiskt	kommer	ta	sin	tid	att	läsa	igenom	dem	
och	ta	reda	på	hur	personuppgifterna	kommer	att	hanteras	och	behandlas.		
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9 Diskussion	

9.1 Metodval		
I	samband	med	den	här	studien	tillämpades	en	kvantitativ	forskningsmetod	och	jag	
anser	att	det	var	en	utmärkt	val	för	att	kunna	genomföra	undersökningen	och	ta	reda	på	
hur	medvetna	människor	är	gällande	GDPR	och	de	rättigheter	som	medförs.	Att	tillämpa	
en	kvalitativ	forskningsmetod	hade	varit	ett	osäkert	tillvägagångsätt	men	framför	allt	
tidskrävande,	vilket	inte	hade	passat	med	tanke	på	att	några	hundra	respondenter	
krävdes	för	att	genomföra	undersökningen	samt	att	vi	hade	en	viss	tidsram	att	förhålla	
oss	till.		

Kvantitativ	forskningsmetod	tillämpades	i	form	av	digital	enkätundersökning.	
Enkätundersökningen	skapades	digitalt	via	Google	Forms	och	delades	sedan	via	
plattformen	Facebook	för	att	nå	ut	till	så	många	respondenter	som	möjligt.	Enkäten	
publicerades	på	min	Facebook	sida	men	även	i	andra	Facebook	grupper	som	var	
kopplade	till	Skövde	för	att	främst	nå	ut	till	respondenter	som	inte	tillhör	mitt	
personliga	nätverk	och	för	att	nå	ut	till	så	många	respondenter	som	möjligt	inom	det	
åldersintervallet	som	undersökningen	är	avgränsad	till.		

Fördelen	med	den	här	forskningsmetoden	är	att	den	standardiserar	informationen,	gör	
den	lätt	att	behandla	och	lätt	att	strukturera.	Jag	lyckades	nå	ut	till	många	respondenter	
på	kort	tid	och	verktyget	som	användes	för	att	skapa	enkäten	bestod	av	funktioner	som	
underlättande	när	jag	skulle	sammanställa	all	insamlade	data.	Nackdelen	är	att	de	
insamlade	svaren	inte	är	djupgående	tillskillnad	från	om	jag	hade	genomfört	intervjuer	
där	jag	skulle	haft	möjlighet	att	ha	en	mer	djupgående	diskussion	med	respondenten	om	
ämnet	samt	ställa	följdfrågor	baserat	på	svaren	som	jag	får.		

Enkätfrågorna	som	skapades	och	användes	i	undersökningen	tycker	jag	var	bra	och	de	
genererade	ett	tydligt	resultat.	Dock	upplever	jag	att	jag	nog	borde	ha	haft	två	eller	tre	
följdfrågor	till	frågorna	som	berörde	de	tre	rättigheterna	i	GDPR	och	det	är	för	att	få	en	
tydligare	bild	kring	de	tre	rättigheter.	Det	vill	säga	om	respondenterna	verkligen	kan	
sina	rättigheter	eller	endast	tar	för	givet	att	det	är	så.	Det	hade	även	varit	bra	om	det	
fanns	med	några	följdfrågor	kring	respondenternas	kunskap	kring	GDPR.	Jag	hade	
exempelvis	kunnat	ställa	lite	svårare	frågor	för	att	testa	om	respondenterna	faktiskt	vet	
vad	GDPR	är.		

Att	tillämpa	en	digital	enkätundersökning	med	hjälp	av	Google	Forms	tycker	jag	var	ett	
bra	val	dock	innebar	det	risker.	Google	Forms	är	en	molntjänst	och	det	innebär	att	all	
data	som	hanteras	i	Google	Forms	sparas	i	molnet	och	det	i	sin	tur	innebär	att	det	är	
tillgängligt	för	vem	som	helst.	Trots	att	respondenterna	var	anonyma	går	det	med	hjälp	
av	exempelvis	IP-adress	ta	reda	på	vilka	respondenterna	var	och	i	samband	med	det	ta	
reda	på	ytterligare	uppgifter	om	respondenterna	som	exempelvis	namn	eller	adress.		
Om	en	obehörig	person	eller	hackare	skulle	ta	sin	tid	att	undersöka	just	min	enkät	och	



 

de	respondenter	som	deltog	skulle	respondenterna	hamna	i	en	riskzon	för	attack,	vilket	
jag	anser	är	farligt	och	det	är	inget	som	jag	vill	att	respondenterna	ska	bli	utsatta	för.		

För	att	besvara	frågeställningen	var	det	viktigt	för	mig	att	ta	reda	på	i	förväg	hur	många	
respondenter	som	behövdes	för	min	undersökning	för	att	lyckas	få	ett	trovärdigt	
resultat.	För	att	räkna	ut	antal	respondenter	som	behövdes	tillämpade	jag	en	kalkylator	
som	räknar	ut	antalet	baserat	på	bland	annat	population	size.		

I	början	trodde	jag	det	skulle	vara	svårt	att	få	så	pass	många	respondenter	att	svara	på	
min	enkät	frivilligt	och	jag	var	tveksam	till	om	jag	skulle	lyckas.	Det	gick	överförväntan	
och	jag	lyckades	få	nästan	dubbla	antalet,	vilket	var	positivt	och	det	ökade	framför	allt	
trovärdigheten.		

	

9.2 Resultat		
Resultatet	som	framkommer	i	den	här	studien	kan	hjälpa	människor	i	Skövde	kommun	
att	öka	sin	medvetenhet	kring	hantering	av	personuppgifter.	Studien	identifierar	ett	
antal	faktorer	som	bidrar	till	att	människor	inte	väljer	att	läsa	om	hur	deras	
personuppgifter	hanteras	och	behandlas	men	trots	det	så	anser	de	att	det	är	viktigt	att	få	
information	om	hur	personuppgifterna	behandlas	och	vem	som	har	tillgång	till	dem.	
Studien	kan	därför	bidra	till	att	människor	för	en	bättre	bild	av	vad	som	är	värt	att	tänka	
på	när	man	delar	med	sig	av	sina	personuppgifter.	Studien	visar	även	tre	rättigheter	som	
man	har	som	privatperson	när	det	gäller	hantering	av	personuppgifter.	Det	vore	bra	om	
fler	människor	känner	till	dessa	rättigheter	för	då	går	det	exempelvis	att	se	till	att	
personuppgifterna	raderas	hos	företag	som	man	inte	längre	är	involverad	med.	Tidigare	
studier	har	inte	i	många	fall	undersökt	GDPR	och	personuppgiftsbehandling	från	
människors	perspektiv	därmed	tyckte	jag	att	det	var	ett	intressant	att	genomföra	en	
undersökning	utifrån	människornas	perspektiv.		

Studien	består	av	styrkor	och	svagheter	när	det	gäller	studiens	resultat.	Styrkorna	med	
studien	är	att	den	genererade	ett	tydligt	resultat	som	visar	människornas	medvetenhet	
och	kunskaper	kring	GDPR	och	de	rättigheter	som	medförs.	Genom	att	fokusera	på	
GDPR	utifrån	människornas	perspektiv	istället	för	förtagens	perspektiv	har	det	
framkommit	information	som	inte	tidigare	studier	inte	har	fokuserat	på	vilket	kommer	
underlätta	för	framtida	forskning.	Bland	annat	finns	det	människor	i	Skövde	kommun	
som	anser	att	de	har	mer	kontroll	över	sina	personuppgifter	som	de	delar	med	sig	till	
företag	och	organisationer	jämfört	med	personuppgifterna	som	de	delar	med	sig	av	
online.	Där	de	upplever	att	de	har	ingen	kontroll	alls	eller	låg	kontroll.	En	annan	styrka	
är	att	antalet	respondenter	som	deltog	i	enkätundersökning	var	nästan	dubbel	så	
mycket	som	det	krävdes.	Det	gör	att	resultatet	är	trovärdigt.		

Svagheter	med	studien	är	att	enkätundersökningen	inte	nådde	ut	till	alla	människor	i	
Skövde	kommun	utan	endast	till	de	människor	som	fanns	på	Facebook.	Om	jag	hade	
lyckats	nå	ut	till	alla	människor	i	Skövde	kommun	eller	åtminstone	majoriteten	hade	det	



 

varit	intressant	att	se	om	resultatet	hade	varit	samma.	En	möjlig	nackdel	för	resultatet	
skulle	kunna	vara	att	det	inte	ger	en	djupgående	förklaring	inom	alla	fokusområden.	
Resultatet	är	tydligt	men	det	visar	inte	vilka	faktorer	det	är	baserat	på.	Det	vill	säga	
varför	respondenterna	tycker	eller	upplever	saker	och	ting	på	ett	visst	sätt.		

	

9.3 Samhälleliga	och	vetenskapliga	aspekter		
Utifrån	de	samhälleliga	aspekterna	anser	jag	att	resultatet	av	studien	kan	bidra	med	en	
insikt	kring	människors	uppfattning,	kunskaper	och	medvetenhet	kring	GDPR	och	
hantering	av	personuppgifter.	Genom	att	ta	del	av	studiens	resultat	kan	människor	i	
Skövde	kommun	vara	mer	försiktiga	när	de	väljer	att	dela	med	sig	av	sina	
personuppgifter,	vara	uppmärksamma	på	hur	personuppgifterna	hanteras	och	
behandlas	samt	vem	som	har	tillgång	till	dem.	Resultatet	av	studien	visar	att	
människorna	tycker	det	är	viktigt	att	veta	hur	personuppgifterna	hanteras	och	
behandlas	och	framför	allt	att	inte	obehöriga	personer	får	tillgång	till	deras	
personuppgifter.	Något	som	visar	sig	vara	vanligt	förekommande	är	att	människorna	
inte	väljer	att	läsa	användarvillkoren	innan	de	godkänner	hantering	av	personuppgifter	
utan	de	förlitar	sig	på	att	deras	personuppgifter	hanteras	på	ett	korrekt	och	icke	skadligt	
sätt.	Om	människor	tar	sin	tid	att	läsa	igenom	användarvillkoren	då	får	de	information	
om	hur	deras	personuppgifter	kommer	att	hanteras	och	behandlas.	Samt	tar	reda	på	
vilka	rättigheter	de	har	exempelvis	rätt	till	information,	rätt	till	rättelse	och	rätt	till	
radering	då	är	de	medvetna	om	vilka	möjligheter	som	finns	när	det	gäller	deras	
personuppgifter.	Genom	att	känna	till	sina	rättigheter	kan	människor	kontrollera	sina	
personuppgifter	och	minska	risken	för	att	de	hamnar	i	fel	händer.	Om	kunskaperna	och	
medvetenheten	kring	GDPR	ökar	gynnar	det	människorna.	Människorna	kommer	då	
förhoppningsvis	tänka	till	innan	de	delar	med	sig	av	sina	personuppgifter,	ta	reda	på	
vem	eller	vilka	som	kommer	behandla	de	samt	hur	de	kommer	att	behandlas.	Det	i	sin	
tur	genererar	en	trygghet,	man	upplever	att	man	har	kontroll	över	sina	personuppgifter	
och	chansen	att	obehöriga	personer	får	tillgång	till	dem	minskar.	Människor	kan	inte	
förlita	sig	på	att	företag	och	organisationer	har	hundra	procent	koll	på	alla	
personuppgifter	som	de	hanterar	och	behandlas.	Det	är	även	vanligt	förekommande	att	
olyckor	inträffar	som	kan	leda	till	att	personuppgifterna	blir	stulna	eller	förstörda.		

Utifrån	de	vetenskapliga	aspekterna	anser	jag	att	studien	framför	ett	resultat	inom	ett	
relativt	nytt	område	där	det	saknas	tidigare	studier	som	handlar	om	människors	
medvetenhet	och	uppfattning	kring	GDPR.	Det	är	fåtal	studier	som	berör	människornas	
perspektiv	och	kunskaper	kring	GDPR.	Tidigare	studier	tenderar	bland	annat	att	jämföra	
PUL	(Personuppgiftslagen)	med	GDPR,	hur	GDPR	påverkar	företag	och	organisationer	
eller	hur	GDPR	påverkar	hälsovården.	Detta	innebär	att	de	flesta	studier	inom	området	
är	väldigt	lika.	Den	här	studien	ger	forskningen	ett	nytt	perspektiv.	Människor	är	en	
viktig	faktor	och	är	de	som	påverkas	av	GDPR.	Genom	att	använda	sig	av	människors	
synsätt	och	perspektiv	inom	området	så	kan	det	skapas	nya	faktorer	som	sedan	framtida	
forskare	kan	tillämpa	och	använda	sig	av	i	framtida	studier.	Ur	vetenskapliga	aspekter	



 

bidrar	den	här	studien	med	kunskap	kring	människors	medvetenhet	och	förståelse	om	
GDPR	och	hantering	av	personuppgifter.	Detta	kan	framtida	forskare	bygga	vidare	på	för	
att	öka	människors	medvetenhet,	förståelse	och	kunskaper	inom	ämnet.	Det	skapar	även	
möjligheter	att	utveckla	företags	medvetenhet	och	synsätt	när	det	gäller	hantering	av	
GDPR	och	personuppgifter.		

Den	vetenskapliga	litteraturen	kring	det	här	ämnet	är	helt	okej	tycker	jag.	Det	finns	
mycket	vetenskaplig	litteratur	som	handlar	om	GDPR	och	vad	det	innebär	vilket	har	
varit	användbart	för	min	studie.	Som	forskare	har	jag	fått	en	tydlig	inblick	i	ämnet	och	
en	god	förståelse	vilket	har	underlättat	för	mig	under	studiens	gång.	Det	som	jag	
upplever	saknades	och	som	jag	nämner	ovan	är	vetenskaplig	litteratur	som	behandlar	
GDPR	utifrån	människornas	perspektiv.	Det	vill	säga	vad	tycker	människor	om	GDPR,	
hur	medvetna	är	de	om	GDPR,	hur	GDPR	påverkar	människor	och	vilka	effekter	det	har.	
Det	känns	som	majoriteten	av	den	vetenskapliga	litteraturen	inom	det	här	ämnet	
handlar	om	när	GDPR	träder	i	kraft	och	hur	företag	bör	gå	tillväga	samt	tänka	på	när	de	
tillämpar	GDPR	i	sin	verksamhet.	Jag	önskar	att	framtida	forskare	väljer	att	forska	inom	
detta	ämne	utifrån	människornas	perspektiv	med	tanke	på	att	GDPR	är	skapat	just	för	
människor	och	för	att	skydda	och	stärka	människors	integritet	och	säkerhet.			

	

	

9.4 Etiska	aspekter	
Studien	har	tagit	hänsyn	till	de	fyra	forskningsetiska	principerna	informationskravet,	
samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	Alla	respondenter	som	har	
deltagit	i	studien	informerades	om	att	deltagandet	är	frivilligt	samt	vad	syftet	med	
studie	är.	Deltagandet	var	anonymt	samt	de	insamlade	svaren.	Det	innebär	att	det	inte	
går	att	avgöra	vilka	personer	som	har	deltagit	i	studien.		All	insamlade	data	har	endast	
stannat	hos	mig	och	inte	delats	vidare	för	att	uppfylla	nyttjandekravet.	All	data	har	
endast	tillämpats	i	studien.	Trots	att	all	insamlad	data	har	stannat	hos	mig	finns	det	data	
som	exempelvis	IP-adresser	till	respondenterna	lagrad	i	molntjänsten	Google	Forms,	
vilket	innebär	att	vem	som	helst	kan	komma	åt	det	som	exempelvis	obehöriga	personer	
eller	hackare.	Dock	kan	jag	inte	kontrollera	molntjänsten	eller	förhindra	någon	från	att	
komma	åt	det	som	finns	lagrat	där.	Utan	jag	har	fokuserat	och	sett	till	att	alla	uppgifter	
som	jag	har	samlat	in	och	hanterat	i	samband	med	studien	har	stannat	hos	mig.	Det	vill	
säga	alla	uppgifter	som	jag	kan	styra	och	kontrollera.		

Sammanfattningsvis	tycker	jag	inte	det	har	varit	svårt	att	förhålla	sig	till	de	etiska	
principerna	utan	det	har	varit	en	självklarhet	för	mig	att	följa	de	i	samband	med	studien.	
Det	enda	som	jag	upplever	har	varit	svårt	är	att	jag	inte	har	kunnat	styra	allt	som	har	
lagrats	i	molnet.		

	



 

9.5 Framtida	forskning	
Inför	framtida	forskning	hade	det	varit	intressant	att	titta	vidare	på	vilka	effekter	GDPR	
har	på	människors	medvetenhet	och	uppfattning.	Det	kan	möjligtvis	ge	en	bild	av	hur	
måna	människor	är	om	att	utnyttja	sina	rättigheter	och	skydda	sina	personuppgifter.	
Det	hade	även	varit	intressant	att	ta	reda	på	vilka	faktorer	som	påverkar	människors	
medvetenhet	och	kunskaper	när	det	gäller	GDPR	och	hantering	av	personuppgifter.	
Personuppgifter	är	känsligt	och	det	som	identifierar	en	människa.	

Ett	annat	förslag	inför	framtida	forskning	skulle	kunna	vara	att	genomföra	samma	studie	
om	ett	eller	några	år	för	att	se	om	medvetenheten	eller	kunskaparna	kring	GDPR	har	
ökat	eller	minskat.	Alternativ	genomföra	samma	studie	men	i	en	annan	kommun	och	
sedan	jämföra	den	valda	kommunen	med	Skövde	kommun	som	har	använts	i	denna	
studie.		

Utifrån	företagsperspektiv	hade	det	varit	intressant	om	företag	valde	att	se	över	sina	
användarvillkor	och	möjligtvis	ändra	tillvägagångsättet	för	hur	de	presenteras	för	
användare	och	kunder.	Det	vill	säga	att	man	väljer	att	forska	kring	användarvillkoren,	
varför	människor	struntar	att	läsa	de	och	varför	de	upplevs	vara	komplexa,	jobbiga	och	
tidskrävande.	Forskning	kring	användarvillkor	kan	möjligtvis	leda	till	en	potentiell	
lösning	som	leder	till	att	människor	kommer	läsa	användarvillkoren.	
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